AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 15 de juny 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. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 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 1.778,05 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

107/2017
FAMIGATORS SL
C/ Ferrer i Busquets, 25
1.103,70
551,85
11,50
0,00
150,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

113/2017
BAIGET CABROL, M. TERESA
C/ Ferrer i Busquets, 88, 8è 1a
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:

114/2017
BAIGET CABROL, M. TERESA
C/ Ferrer i Busquets, 88, 8è 1a
74,00
37,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/112 PRESENTADA PER ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per, i de l’informe emès pels Serveis Tècnics
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU Municipals, en els termes següents:
“Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. datada a
Lleida el 2 de juny de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de
06/06/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Instal·lació de nova línia subterrània de Baixa Tensió, per nou subministrament a la
següent adreça:
o
Crta Torregrossa ( institut la Serra )
•
Dades actuació:
o LLicencia d'obres per reforma de la linia aeria de 25 kv "Miralcamp", segons
detall de documentació gràfica presentada.
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.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles canonades
existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions d’encreuament i
paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin resultar
afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i
quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en capes de
20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant asserrat del paviment i
s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i amb
estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de l’adopció de
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5a.

6a.

7a.
8a.
9a.

les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la circulació vial i
peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que no s’afecti
simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels vehicles. La runa
generada es transportarà a l’abocador autoritzat.
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:

1.256,30

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

25,13
12,56
---------------37,69

TOTAL

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 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres/2017/112, 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 la llicència per l’import de 37,69
euros.
Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

RECTIFICACIÓ ERRADA ARITMÈTICA EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DELS ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DELS
PROJECTES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE PONENT, ACADÈMIA I
AVINGUDA CATALUNYA. ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE
1). EXP. 27/2017.

Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 27 d’abril de 2017, es va autoritzar
la contractació administrativa menor del servei que té per objecte l’elaboració dels Estudis
de seguretat i salut laboral en fase de projecte i la coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució d’obra, relatius als projectes de re-urbanització dels carrers Ponent, Acadèmia i
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Avinguda Catalunya. Àmbit del Pla de Barris (fase 1), i es va adjudicar a favor de la Sra.
Marta Pons Gasó per l’import total de 14.580,05 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha detectat que s’havia produït un error aritmètic en el càlcul dels honoraris
aplicables i, per tant, ha estat presentat un nou pressupost amb l’import correcte que
ascendeix a la quantia total de 6.419,05 euros (IVA inclòs).
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Rectificar l’error aritmètic observat en l’acord aprovat per la Junta de Govern de
data 27 d’abril de 2017, per mitjà del qual es va autoritzar la contractació administrativa
menor del servei que té per objecte l’elaboració dels Estudis de seguretat i salut laboral
en fase de projecte i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra,
relatius als projectes de re-urbanització dels carrers Ponent, Acadèmia i Avinguda
Catalunya. Àmbit del Pla de Barris (fase 1), en els termes següents:
On hi diu:
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 14.580,05 € IVA vigent inclòs (12.050 +
IVA) d’acord amb el següent desglòs:
Carrer Ponent:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

1.000,00 € + IVA
2.600,00 € + IVA

Carrer Acadèmia:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

1.000,00 € + IVA
2.200,00 € + IVA

Avinguda Catalunya:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

1.500,00 € + IVA
3.750,00 € + IVA

Ha de dir:
Preu del contracte:
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El pressupost d’execució del contracte és de 6.419,05 € IVA vigent inclòs (5.305 + IVA)
d’acord amb el següent desglòs:
Carrer Ponent:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

650 € + IVA
650 € + IVA

Carrer Acadèmia:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

665 € + IVA
665 € + IVA

Avinguda Catalunya:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

1.337,50 € + IVA
1.337,50 € + IVA

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades i donar-ne trasllat als Serveis
municipals competents, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.”
5.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
D’OBRES:
REFORMA
I
REDISTRIBUCIÓ DELS SERVEIS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. EXP.
10/2017.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma i redistribució
interior dels serveis ubicats en les instal·lacions del camp de futbol municipal de Mollerussa,
de conformitat amb el document tècnic redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’article 6.1 de l’Annex II de la Directiva UE/24/2014,
és la Divisió 45. Grup 45.1, 45.3 i 45.4.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
En tractar-se d’un contracte d’obres, segons preveu l’article 111.2 del TRLCSP, ha estat
redactat el corresponent document tècnic per part dels Serveis tècnics competents, el qual
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ha estat aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2017, i
es troba sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies.
Vist el Pressupost de les obres presentat per l’empresa Josep Esteban el qual importa la
quantitat de 16.838,33 € (IVA inclòs). 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 i la resta de legislació aplicable, 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 D’OBRES de REFORMA I
REDISTRIBUCIÓ DELS SERVEIS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. EXP. 10/2010.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE LES OBRES esmentat a favor de JOSEP
ESTEBAN en els termes següents:
Pressupost d’adjudicació: 16.838,33 € IVA vigent inclòs.
El pagament dels treballs executats requerirà la prèvia supervisió per part dels Serveis
Tècnics municipals i la seva aprovació per part de l’òrgan competent.
Termini d’execució: Les obres hauran d’estat totalment executades en el termini
màxim d’UN (1) mes.
Els agents que intervinguin en l’execució de les obres hauran de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de Seguretat i Salut establertes en el
document tècnic.
Les obres s’executaran sota la supervisió dels Serveis Tècnics municipals.
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.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu, de
conformitat amb allò establert als articles 28.2 i 111 TRLCSP. La factura haurà de
reflectir els amidaments i pressupost detallats i la seva incorporació a l’expedient
servirà de document contractual.
Tercer. Les obres no es podran iniciar entretant el document tècnic no estigui
definitivament aprovat, la qual cosa es produirà quan hagi transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions enfront el mateix.
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.”
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6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: ADEQUACIÓ DE DUES
ZONES D’APARCAMENT MUNICIPAL UBICADES ALS CARRERS FERRER I
BUSQUETS I COMERÇ DE MOLLERUSSA. EXP. 11/2017

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de conservació i manteniment,
consistents en l’adequació de les zones d’aparcament ubicades als carrers Ferrer i Busquets i
Comerç de Mollerussa, amb la finalitat de regularitzar el ferm i millorar l’evacuació de les
aigües en cas de pluja.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014 és la
següent: Divisió 45. Grup 45.1. Classe 45.11.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per ROSOLE, SL el qual importa la quantitat de 4.365,74 € (IVA
exclòs). 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 dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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 de les obres que tenen per objecte
l’ADEQUACIÓ DE DUES ZONES D’APARCAMENT MUNICIPAL UBICADES ALS
CARRERS FERRER I BUSQUETS I COMERÇ DE MOLLERUSSA. Simultàniament,
aprovar la despesa que comporta la contractació amb càrrec del vigent Pressupost
municipal, partida pressupostària 0715326190005.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa ROSOLE,
SL en els termes següents:
Preu d’adjudicació: 5.282,55 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 15 dies.
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Supervisió de les obres: Les obres seran supervisades pels Serveis Tècnics municipals.
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
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.

Vist el document tècnic modificat que valora els treballs necessaris per a retirada de la
gespa artificial instal·lada al camp de futbol 7 municipal que es troba en mal estat pel seu ús
continuat, i la col·locació d’una de nova així com dels equipaments complementaris per tal
de millorar-ne el funcionament. El document ha estat redactat pels serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, i el pressupost
d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de 53.888,04 IVA inclòs.
D’acord amb allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), els treballs tenen la
consideració d’obra local ordinària de reforma i la modificació del document tècnic s’ajusta a
allò establert als articles 42 i 43 del mateix text legal, els quals estableixen el procediment a
seguir per a la modificació del projecte d’obra que representi una variació inferior al 20% del
pressupost de les obres i que no comporti una alteració substancial de l’objecte o de les
característiques bàsiques.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vist que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article
37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el
procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i
manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. Així mateix, s’ha de
sotmetre simultàniament al tràmit d’audiència, si escau, a les administracions les
competències dels quals tinguin incidència en l'objecte del projecte.
Atès el que estableixen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, 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 i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Aprovar inicialment el DOCUMENT TÈCNIC MODIFICAT PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DE MOLLERUSSA,
amb un pressupost d’execució per contracta per import de 53.888,04 € (IVA inclòs).
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT: SUBSTITUCIÓ DE LA
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP. 03/2017.

Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2017, es va aprovar la
modificació del document tècnic de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 del
municipi de Mollerussa, tramitada de conformitat amb allò establert als articles 42 i 43 del
ROAS.
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament i la instal.lació de gespa artificial així
com de les insta.lacions complementàries al camp de futbol 7 del municipi de Mollerussa, de
conformitat amb el document tècnic modificat redactat pels Serveis tècnics municipals.
El contracte conté prestacions corresponents al contracte de subministrament i d’obres, per
la qual cosa té la qualificació de contracte mixt de conformitat amb l’article 12 del TRLCSP
essent la prestació corresponent al contracte de subministrament la que té més impòrtància
des del punt de vista econòmic, per la qual cosa s’atén a aquesta tipologia de contracte per
a la determinació de les normes que han d’observar-se en l’adjudicació. Per tant, de
conformitat amb l’article 9 del TRLCSP, el subministrament pot efectuar-se sota la modalitat
d’arrendament financer o arrendament amb opció de compra.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció del Plec de les Clàusules Administratives
Particulars, l’informe de legalitat i l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de
la despesa. Així mateix, per la Intervenció de fons s’ha certificat l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades del contracte, de conformitat amb
allò establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades 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 seus membres, ACORDA:
Primer. Deixar sense efectes l’expedient de contractació del subministrament, en règim
d’arrendament financer, per a la SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE
FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP. 03/2017, aprovat per acord de la Junta de
Govern de data 08 de juny de 2017.
Segon. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del SUBMINISTRAMENT per a la
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE
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MOLLERUSSA EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP. 03/2017, sota la
modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals, comptats a
partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 del TRLCSP.
Tercer. APROVAR la despesa per a la cobertura de l’import de les quotes proporcionals a
l’anualitat d’inici d’execució de contracte conforme allò que s’estableix als articles 109 i 110
del TRLCSP, a càrrec de la l’aplicació pressupostària núm. 12.3420.2080000.
Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i altra documentació de
l’expedient que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i forma
indicats. En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
PRESSUPOST I PREU DE L’ARRENDAMENT FINANCER
El pressupost del subministrament i la instal.lació de la gespa artificial així com de les
insta.lacions complementàries ascendeix a la quantia de 44.535,57 €, a la qual s’hi
addicionarà l’Import sobre el Valor Afegit per valor de 9.352,47 €, el que suposa un total de
53.888,04 €.
Preu màxim de l’arrendament financer: 45.425,74 € (IVA exclòs).
CONDICIONS FINANCERES DEL LEASING
1. El finançament serà articulat mitjançant un contracte de Leasing financer a través del
qual es concertarà simultàninament el servei financer i el subministrament i la instal.lació
dels equipaments.
2. L’import final resultant de l’operació serà satisfet en 48 quotes mensuals.
3. Opció de compra: una quota final per l’import residual per al possible exercici de l’opció
de compra per part de l’Ajuntament que no podrà ser superior a l’import d’una quota
mensual.
3. Les condicions màximes financeres del Leasing resten subjectes a la Resolució del
Ministreri d’Economia i Comptetitivitat de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.
4. Liquidacions mensuals a partir del mes natural següent a aquell en què es signi l’acta de
recepció del subministrament.
5. Comissions: incloses dins del tipus de licitació.
Cinquè. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP i 8.9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, mitjançant anunci al
Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Sisè. De conformitat amb allò establert a l’article 121 del TRLCSP, l’adjudicació del contracte
no es prodrà aprovar entretant el document tècnic no estigui definitivament aprovat.
Setè. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats.”
9.

SOL·LICITUD CORAL “VEUS DEL PLA”, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL EL DIA 18 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Bellmunt, en representació de la
Coral “Veus el Pla”, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 18 de
juny, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi un concert d’estiu.
També demana una tarima.
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 la Coral “Veus el Pla”, en què demanen autorització per utilitzar el
Centre Cultural el dia 18 de juny, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi un concert d’estiu.
S’acorda facilitar-los una tarima.
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.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
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.
10.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 25 DE JUNY DE 2017

Es dónacompte de la sol·licitud presentada pel Sr. AbdoulayeDiallo, en representació de l’Associació de
Mali, en quèdemanaautorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 25 de juny, de les 17.00h fins a
les 19.00h, per realitzar-hi un teatre infantil.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte de
la petició s’estimad’interès social per quangaudeixd’alguna de les finalitatssegüents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altressimilars 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 de Mali, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 25 de juny, de les
17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi un teatre infantil.
Segon.S’estableixen les condicionsd’utilitzaciósegüents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
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•

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveisdestinades a ús o serveipúblic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requeriràsempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessadeshaurand’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licital’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacionsmunicipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitatsordinàries per a les
quals han estatprevistes o les activitatsd’aquellscol·lectius que gaudeixind’unrègimd’utilització
especial (clubs esportius, associacionsculturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social excloul’establimentd’obligacionsjurídiquescontractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
netejadelslocals i instal·lacionsemprades, de tal manera que quedin en l’estatadequat per
alseuús posterior per a les activitatsordinàries. Aixímateix, respon que els equipaments i
materialseventualmentemprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecteestatd’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sensecost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pelbeneficiari
el dretd’úsprivatiu del dominipúblic autoritzat, sense que comporticapdret per a la
transformació o la modificaciód’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessióprecàriaessencialment revocable per
raonsd’interèspúblic, ambdret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntamentgaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, delsedificis, instal·lacions i
serveisdestinades a ús o serveipúblic per a activitatsinherents a l’interèspúblic.
•
La no observança de les condicionsimposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracionscompetents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a quèdonilloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitatautoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixarcompensacionseconòmiques per les despesesocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualmentl’ajuntamentpodrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitat sderivades de l’ús.
•
Les responsabilitatsderivades de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús
o serveipúblicseràexclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumiràcapresponsabilitat civil, ni directa ni subsidiària,
pelsdanys i perjudicis que es puguin ocasionar durantl’activitatautoritzada.
Condicions específiques:
•
Seràresponsabilitatdelspeticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
Tercer. Notificar el presentacord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

11.

SOL·LICITUD EXALUMNES DE L’ESCOLA DE DANSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 17
DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Elena Llardén,en
representaciódelsexalumnes de l’Escola de Dansa, en quèdemanaautorització per utilitzarla
sala del Teatrel’Amistat el dia 17 de juny, a partir de les 13.00h,per realitzar-hi els assajos
del festival.
Atès que el peticionarireuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
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l’objecte de la petició s’estimad’interès social per quangaudeixd’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altressimilars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitatdelspresents,
regidoriacorresponent ACORDA:

i

d’acordambl’informe

de

la

Primer. Autoritzaralsexalumnes de l’Escola de Dansa, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 17 de juny, a partir de les 13.00h, per realitzar-hi els assajos del festival.
Segon.S’estableixen les condicionsd’utilitzaciósegüents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’úsdelsedificis, instal·lacions i serveisdestinades a ús o serveipúblic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realitzaciód’activitatseducatives, culturals, artístiques, esportives o
altres de caràcter social de requeriràsempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessadeshaurand’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licital’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacionsmunicipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitatsordinàries per a les
quals han estatprevistes o les activitatsd’aquellscol·lectius que gaudeixind’unrègimd’utilització
especial (clubs esportius, associacionsculturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social excloul’establimentd’obligacionsjurídiquescontractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
netejadelslocals i instal·lacionsemprades, de tal manera que quedin en l’estatadequat per
alseuús posterior per a les activitatsordinàries. Aixímateix, respon que els equipaments i
materialseventualmentemprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecteestatd’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sensecost per l’ajuntament.
Règimjurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pelbeneficiari
el dretd’úsprivatiu del dominipúblic autoritzat, sense que comporticapdret per a la
transformació o la modificaciód’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessióprecàriaessencialment revocable per
raonsd’interèspúblic, ambdret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntamentgaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, delsedificis, instal·lacions i
serveisdestinades a ús o serveipúblic per a activitatsinherents a l’interèspúblic.
•
La no observança de les condicionsimposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracionscompetents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a quèdonilloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitatautoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixarcompensacionseconòmiques per les despesesocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualmentl’ajuntamentpodrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitatsderivades de l’ús.
•
Les responsabilitatsderivades de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús
o serveipúblicseràexclusivament del beneficiari de l’autorització.
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•

L’ajuntament de Mollerussa no assumiràcapresponsabilitat civil, ni directa ni subsidiària,
pelsdanys i perjudicis que es puguin ocasionar durantl’activitatautoritzada.
Condicions específiques:
•
Seràresponsabilitatdelspeticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el presentacord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS/QUES QUE FEM 50 ANYS, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ PLA D’URGELL I EL PAVELLÓ
VERD ELS DIES 23, 24 I 25 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Eugenia Romà, en representació
dels Mollerussencs/ques que fem 50 Anys, en què demanen autorització per utilitzar el
Pavelló Pla d’Urgell i el Pavelló Verd els dies 23, 24 i 25 de juny, de les 09.00h fins a les
00.00h, per realitzar-hi la revetlla de Sant Joan (muntatge, activitat i desmuntatge).
També demanen 500 cadires amb les taules corresponents, una tarima, 30 tanques i una
caseta de tiquets.
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.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als Mollerussencs/ques que fem 50 Anys, la utilització del Pavelló Pla
d’Urgell i el Pavelló Verd els dies 23, 24 i 25 de juny, de les 09.00h fins a les 00.00h, per
realitzar-hi la revetlla de Sant Joan (muntatge, activitat i desmuntatge).
S’acorda facilitar-los 500 cadires, 90 taules, una tarima, 30 tanques, una caseta de tiquets,
connexió de llum i una bateria de contenidors grans.
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...).
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•

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

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 125È
ANIVERSARI EN CAS DE PLUJA ELS DIUMENGES DE L’ANY 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jose Angel de Vicente de la Mata, en representació
de l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar el
Pavelló 125è Aniversari en cas de pluja els diumenges de l’any, de les 08.00h fins a les 15.00h, per a la
celebració del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
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.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, la utilització del Pavelló 125è
Aniversari en cas de pluja els diumenges de l’any, de les 08.00h fins a les 15.00h, per a la celebració
del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
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.
•
L’AUTORITZACIÓ QUEDA SUBJECTA A DISPONIBILITAT I SEMPRE QUE NO HI HAGI CAP ALTRA
ACTIVITAT I/O FIRA PROGRAMADA.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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14.

SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR UN ESPAI MUNICIPAL EN CAS DE PLUJA EL DIA 16 DE JUNY DE
2017
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Calvís, en representació de
l’Escola Les Arrels, en què demana autorització per utilitzar un espai municipal en cas de
pluja el dia 16 de juny, vespre-nit, per a la celebració d’un berenar/sopar.
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.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Les Arrels, la utilització del Pavelló Pla d’Urgell en cas de pluja
el dia 16 de juny, vespre-nit, per a la celebració d’un berenar/sopar.
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.
15.

SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS.

Vista la petició presentada pel Sr. Àngel Ruiz, en representació de La Salle Mollerussa, en
què sol·licita entrades gratuïtes del dia 19 al 21 de juny per a utilitzar les instal·lacions de
les Piscines Municipals amb els alumnes de Secundària per realitzar-hi diverses activitats
aquàtiques.
Vista la finalitat social d’aquesta entitat i l’informe favorable de la Regidoria d’Esports, la
Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. Àngel Ruiz, en representació de La Salle
Mollerussa, en què sol·licita entrades gratuïtes del dia 19 al 21 de juny per a utilitzar les
instal·lacions de les Piscines Municipals amb els alumnes de Secundària per realitzar-hi
diverses activitats aquàtiques.
-

Alumnes de 1r d’ESO: dia 19 de juny, de les 12.00h fins
alumnes acompanyats de 2 professors.
Alumnes de 2n d’ESO: dia 20 de juny, de les 12.00h fins
alumnes acompanyats de 2 professors.
Alumnes de 3r d’ESO: dia 21 de juny, de les 12.00h fins
alumnes acompanyats de 3 professors.
Alumnes de 4t d’ESO: dia 20 de juny, de les 12.00h fins
alumnes acompanyats de 2 professors.

a les 13.30h. Grup de 30
a les 13.30h. Grup de 35
a les 13.30h. Grup de 58
a les 13.30h. Grup de 20

Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS.

Vista la petició presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de l’Institut La Serra, en
què sol·licita entrades gratuïtes el dia 16 de juny per a utilitzar les instal·lacions de les
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Piscines Municipals amb els alumnes per realitzar-hi l’activitat anual d’educació física al medi
aquàtic Splash.
Vista la finalitat social d’aquesta entitat i l’informe favorable de la Regidoria d’Esports, la
Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra, en què sol·licita entrades gratuïtes el dia 16 de juny per a utilitzar les
instal·lacions de les Piscines Municipals amb els alumnes per realitzar-hi l’activitat anual
d’educació física al medi aquàtic Splash.
S’acorda també demanar-los una llista dels alumnes i monitors que se’n beneficiïn.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 20 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra, en què demana autorització per utilitzar l’espai delaplaça de l’Ajuntament
el dia 20 de juny, per instal·lar-hi una parada de roba de segona mà amb motiu del projecte
“3D” que han desenvolupat els alumnes que té la finalitat de col·laborar amb un entitat
social de Mollerussa.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra, la utilització de l’espai de la plaça de l’Ajuntament
el dia 20 de juny, per instal·lar-hi una parada de roba de segona mà amb motiu del projecte
“3D” que han desenvolupat els alumnes que té la finalitat de col·laborar amb un entitat
social de Mollerussa.
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.
18.

SOL·LICITUD CPA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LES ESTADES INTENSIVES.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació del
CPA Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar les pistes dels Pavellons
Poliesportius “19 de Març” i “11 de Setembre” del dia 7 a l’11 d’agost, de les 9.00h fins a les
19.00h i el dimecres fins a les 23.00h, per dur a terme les estades intensives del club de
patinatge.
També demana entrada gratuïta a les Piscines Municipals i disposar de 45 lliteres a l’escola
Pompeu Fabra per poder dormir i utilitzar les instal·lacions per menjar.
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La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per CPA Mollerussa Pla d’Urgell en què demana
autorització per utilitzar les pistes dels Pavellons Poliesportius “19 de Març” i “11 de
Setembre” del dia 7 a l’11 d’agost, de les 9.00h fins a les 19.00h i el dimecres fins a les
23.00h, per dur a terme les estades intensives del club de patinatge.
Així mateix, s’autoritza l’entrada gratuïta a les Piscines Municipals i disposar de 45 lliteres a
l’escola Pompeu Fabra per poder dormir i utilitzar les instal·lacions per menjar.
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.
19.

SOL·LICITUD
FUNDACIÓ
RENAL
JAUME
ARNÓ,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR “EL BUS DE LA SALUT” DEL DIA 19 AL 22 DE
JUNY DE 2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Raquel Maya, en representació de la Fundació
Renal Jaume Arnó, en què demana autorització per instal·lar “El bus de la salut”, projecte de
prevenció cardiovascular i renal, de les 09.30h fins a les 19.30h, del dia 19 al 22 de juny de
2017.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Fundació Renal Jaume Arnó, a instal·lar “El bus de la salut”, projecte
de prevenció cardiovascular i renal, de les 09.30h fins a les 19.30h, del dia 19 al 22 de juny
de 2017.
Es fixa com a indret d’ubicació a la Ctra. de Miralcamp s/n (davant del CAP).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES ELS DIES 20
I 21 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació de
la Regió Sanitària de Lleida, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mamà els dies 20 i 21 de juny de
2017.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació de la Regió Sanitària de
Lleida, l’esmentada petició. Es fixa com a indret d’ubicació davant del CAP a la zona que està
habilitada per les ambulàncies a la porta d’urgències.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD DIABLES ARF MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
PETICIONS AMB MOTIU DE LA REVETLLA DE SANT JOAN.

DIVERSES

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Pou, en representació dels Diables ARF
Mollerussa juntament amb la Colla del 67, en què demana material divers amb motiu de
celebrar la Revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny de 2017.
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Així mateix, demana la col·laboració de la Policia Local per al tancament del carrer i
desallotjament dels aparcaments de vehicles a l’avinguda de la Fira, a partir de les 20.00h.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Pou, en representació dels
Diables ARF Mollerussa juntament amb la Colla del 67, en què material divers amb motiu de
celebrar la Revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny de 2017.
Així mateix, s’acorda facilitar-los el següent material: 40 tanques, 5 taules, 25 cadires i un
pebeter, disposar de les dutxes i vestuaris del Pavelló i la col·laboració de la Policia Local per
al tancament del carrer i desallotjament dels aparcaments de vehicles a l’avinguda de la
Fira, a partir de les 20.00h.
Segon. Desestimar la sol·licitud de poder disposar d’una mànega d’aigua ja que no se’n
disposa.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD SRA. MARIA CÁNDIDA DÍAS CARREIA “BAR MONTSENY”, EN
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA REVETLLA DE SANT JOAN EL
DIA 23 DE JUNY I LA REVETLLA DE SANT PERE EL DIA 1 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria CándidaDías, titular del Bar
Montseny, en què demana autorització per celebrar la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny
i la revetlla de Sant Pere el dia 1 de juliol, amb música i fent sopar popular al carrer on té
l’establiment a l’Avinguda de la Pau, 20 bxs.
Examinada la petició, i vist l’informe desfavorable de la Policia Local, la Junta de Govern, per
unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer.Desestimar a la Sra. Maria CándidaDías la celebració de la revetlla de Sant Joan el
dia 23 de juny i la revetlla de Sant Pere el dia 1 de juliol, amb música i fent sopar popular al
carrer on té l’establiment a l’Avinguda de la Pau, 20 bxs.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA CADIRES PER ALS
DIES 20 I 21 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Angels Ribes, en representació de
l’Escola Pompeu Fabra, en què demana que se’ls faciliti dues gàbies de cadires el dia 20 de
juny al centre per celebrar l’entrega d’Orles, el proper dia 21 de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’Escola Pompeu Fabra, i facilitar-los dues
gàbies de cadires el dia 20 de juny al centre per celebrar l’entrega d’Orles, el proper dia 21
de juny de 2017.
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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 oportuns.
24.

SOL·LICITUD CLUB TENNIS TAULA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER ALS DIES 17 I 18 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per al Sr. Ricard Gómez, en representació del
Club Tennis Taula Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti 60 cadires al Pavelló
Poliesportiu “Onze de Setembre” per celebrar el Campionat Provincial Absolut de tennis
taula, els propers dies 17 i 18 de juny de 2017.
També demana una camioneta o furgoneta per fer el transport de taules del club.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Club Tennis Taula Mollerussa, i facilitar-los
60 cadires al Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” per celebrar el Campionat Provincial
Absolut de tennis taula, els propers dies 17 i 18 de juny de 2017.
S’acorda també, facilitar-los la camioneta o furgoneta per fer el transport de les taules del
club.
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 oportuns.
25.

LES QUATRE LLUNES. EDICIÓ 2017.

Es dona compte a la Junta de Govern que la Regidoria de Cultura, conjuntament amb
entitats culturals i associacions de la ciutat, ha organitzat l’activitat denominada “Les Quatre
Llunes”, que es desenvoluparà entre els dies 21 de juny i 26 d’agost, de 2017, en diversos
indrets de la ciutat. Les entitats i associacions que hi col·laboren són, Saó de Ponent, AA
Xafatolls, Colla dels 67, Mollerussa Comercial, Boira-experience, Club Bàsquet Mollerussa,
Agrupació Sardanista Mollerussa, Orfeó Renaixença, Associació Amics Mollerussa i Cultura
(A2MIC) i Associació Dones “Albada”.
Considerant la procedència de la proposta presentada, atesa la rellevància social, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats conferides i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb el programa de les activitats que, sota la
denominació “Les Quatre Llunes”, organitza la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Mollerussa, conjuntament amb diverses entitats culturals i esportives. Els dies, llocs i
activitats, són les següents:
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DIA

LLOC

ACTIVITAT

JUNY
21/06/2017
23/06/2017
23/06/2017

Parc Municipal
Plaça de l’ajuntament
Pavelló Pla d’Urgell

Taller de malabars i concert
Arribada de la flama del Canigó
Gran Revetlla de Sant Joan

JULIOL
30/06/2017
30/06/2017
01/07/2017
01/07/2017
07/07/2017
08/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
14/07/2017
15/07/2017
15/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
25/07/2017
27/07/2017
28/07/2017
29/07/2017

Centre Cultural
Carrers Mollerussa
Parc de La Serra
Av. Ermengol V
Parc Municipal
Pl. Orfeó Renaixença
Plaça Països Catalans
Pati Escola de Música
Parc Municipal
Parc Municipal
Parc de La Serra
Passeig de la Sardana
Pati Escola de Música
Parc Municipal
Jardí Casa Canal
Pl. De l’Ajuntament
Jardí Casa Canal
Jardí Casa Canal
Jardí Casa Canal

Mollerussa Running
Open Night/Mollerussa Running
Posta de sol amb gust ponentí
Mollerussa Night 3 x 3
Caminada a la Llum de la Lluna
Concert Orfeó Renaixença
Sardanes a la Lluna
Pintura al mur
Juliol Fest
Juliol Fest
Fita Alta Madness
Sardanes a la Lluna
Retalls de Mollerussa
Cinema a la fresca
Concert Ressò de l’Albada
Ballada Sardanes
Concert Arpa “Els 4 Elements”
Concert de Cobla
Música a l’ombra

AGOST
04/08/2017
05/08/2017
11/08/2017
18/08/2017
25/08/2017
26/08/2016

Plaça del Teatre L’Amistat
Jardí Casa Canal
Plaça del Teatre L’Amistat
Plaça del Teatre L’Amistat
Plaça del Teatre L’Amistat
Pl. Manuel Bertrand

Sardanes a la Lluna
Música a l’ombra
Sardanes a la Lluna
Sardanes a la Lluna
Sardanes a la Lluna
Mercat de rebaixes d’estiu

Segon. Posar a disposició de la Regidoria de Cultura els espais i el material necessari per a
la realització d’aquesta activitat.
Tercer. Donar-ne trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes
oportuns.
26.

CONTRACTACIÓ D’URGÈNCIA DE PERSONAL
SERVEIS DIVERSOS A LES ESCOLES.

DE

MANTENIMENT

PER

A

Vista la necessitat de contractar personal de manteniment per a serveis diversos a les
escoles, per cobrir les necessitats derivades del lloc de treball que són necessàries i urgents.
Atès que per realitzar aquests treballs no es pot demorar la contractació de la
persona que les realitzi ja que no existeix a la plantilla de l’Ajuntament de
Mollerussa cap treballador que les pugui dur a terme, i així s'ha posat de manifest pel
cap del servei de l’àrea d’Ensenyament en el seu informe de 13 de juny de 2017.
De conformitat amb l'art. 291 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Vist l’art. 3 apartat 2 del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària, i financera per a la correcció del dèficit públic.
Atès que el RDL 20/2011 enumera tot un seguit de mesures, entre les quals la impossibilitat
de procedir a la contractació de personal temporal i al nomenament de funcionaris interins,
llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès que l’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, publicada en el BOE núm. 260 de 30
d’octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), que estableix una sèrie de mesures que
afecten directament a la contractació de personal en l’àmbit de totes les administracions,
inclosa l’administració local.
Atès que l’art. 20. Dos de la LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics
essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Mollerussa només hauria de procedir a la contractació de
personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les següents
condicions, degudament motivades:
•
•

L’existència d’una necessitat urgent i inajornable.
Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials.

Atès que el servei que es vol satisfer amb aquesta contractació afecta un sector que es
considera prioritari i afecta el funcionament dels serveis públics essencials, en concret els
serveis a què es refereix l’art. 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, LRBRL i/o l’art. 66.3 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
Atès que la contractació d’una persona de la brigada municipal, afecta els serveis essencials
esmentats i respon a necessitats urgents e inajornables.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Declarar els serveis de manteniment per a serveis diversos a les escoles com a
servei essencial.
Segon. Iniciar l’expedient de selecció de personal per desenvolupar tasques de
manteniment a les escoles i altres necessitats urgents d’acord amb l’exposat a l’annex
adjunt a aquest acord.
Tercer. Donar publicitat de l’oferta de treball a la pàgina web de GLOBALLEIDA.
Quart. Sol·licitar a la borsa de treball de GLOBALLEIDA les persones candidates que
reuneixin el perfil requerit.
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27.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-05-2017 A
31-05-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2017 a 31-05-2017.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2017 a 31-052017, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
GARCIA
MORENO
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
MARTINEZ
SANCHEZ
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
PEIRON
MAZAS
CALERO
ESTADELLA
PUIG
MARTINEZ
MEGIAS
VARGAS

JUAN
JUAN
DOMINGO
MIRIAM
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME
TOMAS
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
JORGE FELIX
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
99,01 €
0,00 €
0,00 €
28,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
188,60 €
24,00 €
60,62 €
188,60 €
24,00 €
51,96 €
60,00 €
86,60 €
716,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,67 €
48,00 €
60,62 €
8,25 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
179,16 €
24,00 €
0,00 €
381,90 €
24,00 €
25,98 €
188,60 €
24,00 €
0,00 €
28,28 €
24,00 €
43,30 €
84,86 €
48,00 €
60,62 €
254,60 €
60,00 €
69,28 €
254,60 €
60,00 €
69,28 €
516,00 €
649,50 €
2.652,09 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
28.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-05-2017 A 31-05-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-05-2017 a 31-05-2017.
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Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-05-2017 a 31-05-2017, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
SILVIA
BUSTOS
MARTINEZ
VERA
SANAHUJA
M.CARME
Total

Import
0,00 €
29,64 €
62,04 €
91,68 €

Total

Import
33,33 €
174,96 €
208,29 €

Total

Import
745,89 €
670,74 €
1.416,63 €

Total

Import
110,16 €
104,46 €
156,69 €
371,31 €

Total

Import
253,66 €
153,68 €
227,74 €
66,66 €
499,92 €
638,77 €
230,69 €
77,76 €
2.148,88 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
CLOTA
COLL
M.ANGELS
TUDELA
MIRO
CARME
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES
GAVALDA
LORENTE
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO
LLONA
COLOM
PRAT
VIVES
ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
COT
LLURBA
GELONCH
CAMI
MAQUEDA
MUÑOZ
NABAU
MATA
OLIVEROS
VILLORBINA
PASU
FARRE
SETO
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVÍ
GAVALDA
LORENTE
PASTO
LLOBERA
AYMERICH
BALAGUERO

JORDI
ALBERT

RAMON
MARTA
CARLES
I SERVEIS MUNICIPALS.
ROSENDO
JORDI
RAMON
JUAN
JORDI
FRANCISCO
IONEL
JORDI

JAUME
ALBERT
RICARD
JORDI

Import
106,11 €
82,53 €
113,12 €
115,43 €
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PUEYO
BONET
BONET
BOFARULL
PORTA
CASTELLS
SOLSONA
MASIP
MARTINEZ
MIRO
ROCA
PALENCIA
ALARCON
PALLAS
NABAU

VIVAS
GOMEZ
GOMEZ
OLIACH
RUIZ
CODINA
MARIMON
GOMEZ
BOLDU
ALBAREDA
PONS
FABREGAT
VILAMAJO
PUEYO
PUIG

SAMUEL
ESTHER
MARIA
TERESA
ANNA
MARINA
SANDRA
ROGER
JUDITH
NURIA
ADRIA
ADRIA
LAIA
DAVID
GERARD

139,38 €
68,68 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
56,56 €
91,92 €
1.395,89 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
29.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 23/2017

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 30.168,56€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 15 de juny existeixen 19
factures sense consignació pressupostaria per import global de 6.493,43€.
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 23/2017, per import global de 30.168,56€.
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.
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30.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 14/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 14/2017, que inclou 24 expedients i que importa la
quantitat 10.804,52 €.
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.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
31.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 06/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 06/2017, que inclou 14 expedients i que
importa la quantitat de 369,99 €.
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.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
32.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 20/2017

Vista la relació núm. 2017/20 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 10 expedients i que importa la quantitat
213,54 €.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 2017/20, corresponent al període entre els dies 5 al 11 de juny 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
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 MENOR DE SERVEIS: SEGURETAT I
VIGILÀNCIA DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU TEMPORADA 2017. EXP.
32/2017.
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de seguretat i vigilància de les
piscines municipals d’estiu -temporada 2017- que consistent principalment en el control
d’accés i al recinte, així com el reforç del personal adscrit a les instal.lacions per fer complir
les normes d’ús i de comportament a les piscines.
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 23 de l’Annex II del TRLCSP (CPV 79713000-5 i 79714000-2:
Serveis d’investigació i seguretat, excepte els serveis de furgons blindats).
Per tal de valorar el cost total de la prestació, s’han estimat necessaris un nombre d’unitats
de temps de treball i honoraris per unitat. En conseqüència, i conforme allò que es preveu a
l’article 302 del TRLCAP, el contracte s’ha estimat en una quantia inferior a 18.000,00 euros
IVA exclòs, qualificant-se de menor atenent a allò disposat a l’article 138.3 del TRLCSP.
Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, caldrà
que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la
prestació objecte del contracte, de conformitat amb allò establert als articles 138.3 i 111.1
del TRLCSP.
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L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, la proposta de prestació del servei presentada per part
de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA amb el CIF A-79252219 per un import total de
5.903,87 € (IVA exclòs), s’ha considerat la més avantatjosa econòmicament pels interessos
municipals. Així mateix, s’acredita que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional o empresarial 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 tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI de
SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU TEMPORADA
2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DEL SERVEI en els termes que figuren en la
proposta presentada per l’adjudicatari, i d’acord amb les següents condicions:
Adjudicatari: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA
Retribució de la prestació: 7.143,68 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Durada estimada:
Primer període:
Inici:
Final:

16.06.2017
15.08.2017

Segon període:
Inici:
Final:

16.08.2017
31.08.2017

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/es servirà de document contractual.
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.”
33.2. SOL·LICITUD A.A.XAFATOLLS, EN QUÈ DEMANEN TAULES PER AL DIA 18 DE
JUNY DE 2017
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Eduard Aixalà, en representació de
l’A.A.Xafatolls, en què demana que se’ls faciliti 6 taules grans el dia 18 de juny als jardins de
la Casa Canal per celebrar la cloenda del curs de l’escola.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’A.A.Xafatolls i facilitar-los 6 taules grans el
dia 18 de juny als jardins de la Casa Canal per celebrar la cloenda del curs de l’escola,
prèvia presentació d’una còpia de l’autorització de la Casa Canal per la qual poden realitzar
aquest acte.
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 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, el Secretari, que en dona fe.
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