AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 15 de maig
de 2019. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló
Vidal , Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor Sr. Josep Àngel Lavin.
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 92,33 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

77/2019
CASES AUTOMOCIÓ SLU
CTRA.MIRALCAMP 3, BX 2
40,22
20,11
0,00
0,00
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Fiança de gestió de residus:

120,20

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

95/2019
ORTIGA MASIP XAVIER
C/ LA CREU, 23
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:

98/2019
LUMINITA SZENNEYES ILEANA
C/ DURAN I BAS, 11
20,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE
CATALUNYA,SA.

LLICÈNCIA

D’OBRES

NÚM.

2019/096

PER

NEDGIA

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 29 de
març de 2019, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2019/3475 de data 23
d’abril de 2019, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:



Llicència d'Obres per a nova escomesa al carrer Sant Isidori, 16.
PEM: 250,00€

El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.
5a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de claveguera
etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
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6a.

7a.
8a.
9a.
10a.

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.

Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250,00 €
5,00 €
12,00 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2019/96,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les
especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250,00 €
5,00 €
12,00 €

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

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE PRIVAT DE
SERVEIS DE L’ARTISTA ZOO. FESTA MAJOR MOLLERUSSA 2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació dels serveis de l’artista ZOO durant la
Festa Major de Mollerussa 2019, que tindrà lloc durant els dies 16 a 19 de maig de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per la qual cosa
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la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus
efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la
mateixa llei.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons. De conformitat amb allò establert a
l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública.
Vista la proposta de prestació del servei per part de PROPAGANDA FEL FET, SCCL amb el CIF
F-63489538 en la representació de l’artista ZOO, el qual disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte la prestació
dels SERVEIS ARTÍSITCS DEL GRUP MUSICAL ZOO, a la Festa Major de Mollerussa 2019.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de PROPAGANDA
FEL FET, SCCL amb el CIF F-63489538, en la representació de l’artista ZOO, en els
termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Concert de l’artista ZOO el dia 17/05/2019 al Pavelló Pla d’Urgell, d’acord amb les
condicions que econòmiques i tècniuqes que consten a la proposta presentada.



La retribució del contracte: 16.940,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
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Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE PRIVAT DE
SERVEIS DEL DISC JOCKEY MARC MARZENIT. FESTA MAJOR MOLLERUSSA
2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació dels serveis del disc jockey MARC
MARZENIT, durant la Festa Major de Mollerussa 2019 que tindrà lloc durant els dies 16 a 19
de maig de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per la qual cosa
la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus
efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la
mateixa llei.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons. De conformitat amb allò establert a
l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública.
Vista la proposta de prestació del servei per part de disc jockey Marc Martínez Gómez amb el
CIF 47692511X, el qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
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Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte la prestació
dels SERVEIS ARTÍSITCS DE MARC MARZENIT, a la Festa Major de Mollerussa 2019.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Marc Martínez
Gómez amb el CIF 47692511X, en els termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Sessió de Dj de MARC MARZENIT el dia 18/05/2019 als PAVELLONS FIRALS.



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



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE PRIVAT
D’INTERPREACIÓ ARTÍSTICA CONCERT ORQUESTRA CAMBRA CATALANA.
FESTA MAJOR MOLLERUSSA 2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’interpretació artística de
l’Orquestra Cambra Catalana durant la Festa Major de Mollerussa 2019, que tindrà lloc
durant els dies 16 a 19 de maig de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per la qual cosa
la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus
efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la
mateixa llei.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons. De conformitat amb allò establert a
l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública.
Vista la proposta de prestació del servei per part de l’Associació Orquestra Cambra Catalana
amb el CIF: G59927590, la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte la prestació
dels serveis d’interpretació artística d’un CONCERT DE L’ORQUESTRA CAMBRA
CATALANA, a la Festa Major de Mollerussa 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de de l’Associació
Orquestra Cambra Catalana amb el CIF: G59927590, en els termes que es descriuen
seguidament:


Objecte del contracte:
Concert de l’Orquestra Cambra Catalana el dia 16/05/2019 al Teatre L’Amistat



La retribució del contracte: 6.500 € (IVA inclòs).



El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
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Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE PRIVAT DE
SERVEIS D’ACTUACIONS ARTÍSTIQUES VÀRIES REPRESENTADES PER
SUBIRÓS, SL. FESTA MAJOR MOLLERUSSA 2019

L’objecte de la present contractació és la prestació dels serveis de vàries actuacions
artístiques durant la Festa Major de Mollerussa 2019, que tindrà lloc durant els dies 16 a 19
de maig de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per la qual cosa
la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus
efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la
mateixa llei.
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons. De conformitat amb allò establert a
l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública.
Vista la proposta de prestació del servei per part de REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES
SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437 en la representació dels diferents artistes, el qual
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a
executar les prestacions objecte del contracte:
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte la prestació
dels SERVEIS DE VÀRIES ACTUACIONS ARTÍSTIQUES durant la Festa Major de
Mollerussa 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437, en la
representació dels diferents artistes en els termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Actuació dels següents artistes:
-



THE AGUATEQUES
FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS
COBLA ORQUESTRA MARAVELLA
ALLIOLI
COBLA ORQUESTRA MONTGINS
LA SELVA BAND
TENTENPIE
COBLA ORQUESTRA SELVATANA
ALEA TEATRE

La retribució del contracte: 42.350,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: COLLA CASTELLERA DE
GUISONA. FESTA MAJOR MOLLERUSSA 2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació dels serveis per a l’actuació castellera per
part de la COLLA CASTELLERA DE GUISONA durant la Festa Major de Mollerussa 2019, que
tindrà lloc durant els dies 16 a 19 de maig de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per la qual cosa
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la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus
efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la
mateixa llei.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació pressupostària suficient
per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat informada per part de la Intervenció de
fons. De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació
que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública.
Vista la proposta de prestació del servei per part de la COLLA CASTELLERA DE GUISONA amb
el CIF: G-25645631, la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte la prestació
dels SERVEIS per a l’actuació castellera de la COLLA CASTELLERA DE GUISONA, a la
Festa Major de Mollerussa 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de la COLLA
CASTELLERA DE GUISONA amb el CIF: G-2564563, en els termes que es descriuen
seguidament:


Objecte del contracte:
Actuació castellera de la Colla Castellera de Guisona el dia 19/05/2019 a la Plaça
de l’Ajuntament.



La retribució del contracte: 3.010,00 € (exempt d’IVA).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



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



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
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acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTROLADORS FESTA
MAJOR MOLLERUSSA 2019.

L’objecte de la present contractació es la prestació del servei de controladors d’accessos i
vigilants dels diferents equipaments en els que es portaran a terme actuacions i activitats,
durant la Festa Major de Mollerussa 2019, que tindrà lloc durant els dies 16 a 19 de maig de
2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
79714000-2 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la pressupost/proposta de prestació
del servei per part de CONTROL Y SERVICIOS amb el CIF: 40891540R, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les
prestacions 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el CONTROL D’ACCESSOS I VIGILÀNCIA dels diferents equipaments en els que es
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portaran a terme actuacions i activitats,
durant celebració de la Festa Major de
Mollerussa 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de CONTROL Y
SERVICIOS amb el CIF: 40891540R, en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 7.368,90 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a
l’article 29.8 de la LCSP.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: CASTELL DE
FOCS ARTIFICI DURANT LA FESTA MAJOR MOLLERUSSA 2019.

L’objecte de la present contractació és la fabricació, subministrament, transport, instal.lació i
dispar de focs d’artifici durant la Festa Major de Mollerussa, que se celebrarà durant els dies
16 a 19 de maig de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
24613200-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2019, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de PIROTÈCNIA TOMÀS, SL amb el CIF: B-12361812, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia 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 el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI durant la Festa Major de Mollerussa 2019.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de PIROTÈCNIA
TOMÀS, SL amb el CIF: B-12361812, en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Objecte del contracte:
Castell de focs d’artifici el dia 19/05/2019 a la Plaça d’Europa.



Preu del contracte: 4.840,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



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



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
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Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
11.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINITRAMENT:
INFRAESTRUCTURES I EQUIPS TÈCNICS VARIS. FESTA MAJOR 2019.

L’objecte de la present contractació és el lloguer de les infraestructures i equips tècnics varis,
necessaris per a les diverses actuacions que es portaran a terme durant la celebració de la
Festa Major de Mollerussa 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
44212320-8 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2019, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de ENERGY ON STAGE, SLU amb el CIF: B25850041, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia 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 el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
lloguer de diversos tipus d’ESTRUCTURES I EQUIPS TÈCNICS VARIS, necessaris per a les
actuacions que es portaran a terme durant la celebració de la Festa Major de Mollerussa
2019. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a
càrrec del vigent Pressupost municipal.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de ENERGY ON
STAGE, SLU amb el CIF: B25850041, en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Objecte del contracte:
Subministrament mitjançant el lloguer d’infraestructures i equips tècnics varis per a les
diferents actuacions que es portaran a terme durant la celebració de la Festa Major de
Mollerussa 2019.



Preu del contracte: 17.581,30 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

12.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE TERRENYS
PER DESTINAR-LOS A APARCAMENTS PÚBLICS. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 04 d’abril de 2019, es va aprovar l’expedient
de contractació de les obres d’adequació de terrenys per destinar-los a aparcaments públics,
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat i la tramitació administrativa ordinària.
Així mateix, es van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen l’expedient de contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa del dia
09 d’abril de 2019, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el
termini de 10 dies hàbils per a la presentación telemàtica de pliques. Durant l’esmentat
termini es van presentar les següents ofertes, segons ordre d’entrada a la plataforma de
contractació pública:
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Empresa
ROMÀ INFRAEST. I SERVEIS, SAU
M. y J. GRUAS, SA
ROMERO POLO, SAU

data_______ Núm. Registre___
24/04/2019
E/003522-2019
25/04/2019
E/003539-2019
25/04/2019
E/003543-2019

III. En la data 26.04.2019, la Unitat de contractació administrativa va procedir a l’obertura
de les ofertes presentades i qualificada la documentació administrativa, es va constatar
l’acreditació del compliment dels requisits previs assenyalats a l’article 140 de la LCSP per
part de les tres empreses licitadores. Posteriorment, es va sol.licitar el tràmit de valoració i
classificació per ordre decreixent de puntuació de les ofertes als serveis municipals
competents, conforme estableix la clàusula 29 del PCAP, proposant-se l’adjudicació del
contracte a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
IV. En la data 02.05.2019, per mitjà del Decret de l’alcaldia es va requerir a l’empresa ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, perquè en qualitat d’empresa licitadora que ha
presentat la millor oferta, presentés en el termini de set dies hàbils la documentació
establerta a la clàusula 25 del Plec de les administratives particulars, la qual ha
complimentat adequadament.
La clàusula 29 del PCAP estableix que un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan
de contractació ha d’acordar l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció
de dita documentació.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Declarar vàlida la licitació que té per objecte la contractació de les obres
d’ADEQUACIÓ DE TERRENYS PER DESTINAR-LOS A APARCAMENTS PÚBLICS mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat i la tramitació administrativa ordinària.
Segon. ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució de les obres d’ADEQUACIÓ
DE TERRENYS PER DESTINAR-LOS A APARCAMENTS PÚBLICS, a favor de l’empresa
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, en les termes següents:





Oferta econòmica: 56.866,38 € IVA inclòs
Termini d’execució: 10 setmanes (reducció de dues setmanes)
Termini de garantia: 6 anys (1 any + 5 anys)
Millores proposades:

1.- Col·locació de mirall parabòlic doble de 80 cm. de diàmetre sobre suport de tub d’alumini
ancorat a la vorera. Preu d’execució material: 472,61€
2.- Increment per substitució de paviment de ferm flexible d’aglomerat per paviment de
formigó HM30/B/20/I+E, de 15 cm. de gruix acabat remolinat mecànic, en zona de vorera
amb alineació de façana de carrer, sup. 112,- m2 aprox. Preu d’execució material:
1.556,80€
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que
han participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies hàbils,
d’acord amb allò establert a l’article 151.1 de la LCSP.
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Quart. La formalització del contracte s’entendrà efectuada una vegada l’empresa
adjudicatària hagi signat l’acceptació de l’adjudicació del mateix, la qual cosa es durà a
terme mitjaçant la seva notificació electrònica, conforme estableix l’art. 159.6 apartatat g)
de la LCSP.
Cinquè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
13.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINSTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE
LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 I LA REFORMA I ADEQUACIÓ
DE LA ZONA DE PISTES DE TENNIS PER A CAMP DE FUTBOL 7, AL COMPLEX
ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT
FINANCER. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord plenari de data 28 de març de 2019, es va autoritzar l’expedient de contractació
administrativa, mitjançant la tramitació urgent i el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, del SUBMINSTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL 11 I LA REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PISTES DE TENNIS PER A
CAMP DE FUTBOL 7, AL COMPLEX ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT FINANCER. Així mateix, es va aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars o Plec de prescripcions tècniques que regeixen el procediment.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament i al Diari Oficial de la
Unió Europea núm. DO S: 2019/S 067-156619, es va anunciar la convocatòria de
l’esmentada licitació, establint-se el termini de 15 dies naturals perquè els licitadors
presentessin les propostes. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en la data 24
d’abril de 2019 s’efectuà l’acte d’obertura dels SOBRES NÚM. 1 i la qualificació de la
documentació administrativa de les presentades en temps i forma:
Empresa
CAIXABANK, SA
BANCO SANTANDER,SA

Registre d’entrada,
2019/6123
2019/6286

data_____
15/04/2019
17/04/2019

III. En el mateix acte, la Mesa de contractació va declarar l’admissió de les ofertes
presentades i es va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 2 que contenen les propostes
tècniques ponderables mitjançant un judici de valor, sotmetent-se a la valoració dels serveis
municipals competents.
IV. Emesos els informes de valoració, la Mesa de contractació, en la sessió de data 07 de
maig de 2019, en reunió de caràcter públic, va donar lectura al resultat de la valoració dels
criteris subjectius i va procedir a l’obertura dels SOBRES 3, que contenen la documentació
ponderable de forma automàtica. Així mateix, la Mesa va qualificar l’errada material
observada en la l’import de la proposició econòmica de l’arrendament ofertada per l’entitat
BANCO SANTANDER, SA, de tipus material i de caràcter esmenable, requerint la seva
esmena en el termini màxim de tres dies hàbils.
V. Constatat el complimentat adequat del requeriment efectuat, la Mesa es va tornar a reunir
en la data 13 de maig de 2019 i va acordar classificar per ordre decreixent de puntuació les
propostes presentades, proposant l’adjudicació del contracte a favor de la millor oferta en
termes de relació qualitat-preu, la que ha estat presentada per l’entitat financera BANCO
SANTANDER, SA en els termes següents:
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…//…
Primer: CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació les ofertes presentades al
procediment de contractació del SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 I LA REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE
PISTES DE TENNIS PER A CAMP DE FUTBOL 7, AL COMPLEX ESPORTIU DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER, en els termes següents:

A.1.

A.2.

A.3.

B.1.1.

B.1.2.

B.2.

TOTAL

ORDRE

CAIXABANK,SA

19,57

1,91

2,00

5,00

5,00

0,00

33,48

2

BANCO SANTANDER,
SA

25,00

3,00

2,00

5,00

5,00

0,00

40,00

1

Segon. PROPOSAR l’adjudicació del contracte esmentat a favor de la proposta presentada
per part de l’entitat financera BANCO SANTANDER, SA en termes de millor relació qualitatpreu següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Empresa proveïdora: FIELDTURF POLIGRAS, SA
Pressupost de l’equipament: 336.845,88 € (IVA exclòs)
Termini arrendament financer: 60 mesos
Quota mensual del primer pagament: 5.559,42 € (IVA exclòs)
Import de l’opció de compra final: 5.559,42 € IVA exclòs
Import total de l’arrendament financer: 333.565,20 € IVA exclòs

…//…
Fonaments de dret:
La clàusula 23 del PCAP estableix que un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de
contractació, els serveis municipals competents requeriran a l’empresa licitadora que hagi
presentat la millor oferta per a què, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs de capacitat i solvencia per contractar amb el sector
públic.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
competències contractuals que li han estat delegades mitjançant l’acord plenari de data 28
de març de 2019, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. REQUERIR a l’entitat que ha estat proposada com a adjudicatària del contracte
perquè presenti en el termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des del següent al que
rebin el requeriment, la documentació establerta a la clàusula 21 del PCAP.
Segon. NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors que han participat en el
procediment, amb indicació que aquest és un acte de tràmit no definitiu en via
administrativa, no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de conformitat
amb allò establert a l’article 44.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
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14.

SOL·LICITUD SRA. CARMEN PEREZ JIMENEZ, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.536 FILA 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Carmen Perez Jimenez, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3.536 fila 2ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.536

Carmen Perez Jimenez

1.900,00

7,39

2ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
15.

SOL·LICITUD MONTSERRAT COMPANYS PELLICER, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
GUAL PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern,
atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a MONTSERRAT COMPANYS PELLICER previ pagament dels drets
establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal
de gual permanent, subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1430
Ubicació: C/ Ferran Puig, 26
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat
amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es
meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes
l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
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16.

SOL·LICITUD PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ A
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL 26È
MERCAT DE FESTA MAJOR EL DIA 18 DE MAIG DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la Delegació de
la Cambra de Comerç, en què demana autorització per a la celebració del 26è. Mercat de
Festa Major a la plaça Manuel Bertrand, els laterals de la plaça Major, carrer Jacint
Verdaguer I carrer Vilaclosa, de les 09.00h fins a les 14.00h, el proper dia 18 de maig de
2019.
Simultàniament, se sol·licita la col·laboració de la Brigada municipal per al muntatge,
desmuntatge i neteja, facilitar-los 80 cadires i 80 taules. Així com, el de la Policia local per al
tancament i desallotjament dels aparcaments dels carrers i places esmentats de les 7 a les
14 hores.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la Delegació de
la Cambra de Comerç, en què demana autorització per a la celebració del 26è. Mercat de
Festa Major a la plaça Manuel Bertrand, els laterals de la plaça Major, carrer Jacint
Verdaguer I carrer Vilaclosa, de les 09.00h fins a les 14.00h, el proper dia 18 de maig de
2019.
També s’autoritza la col·laboració de la Brigada municipal i la Policia local, així com facilitarlos les 80 cadires i 80 taules.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Condicions específiques:






S’haurà de tenir una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC en vigor.
No obstacularitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
Les carpes hauran d’anar subjectades amb pesos, per evitar el seu desplaçament en
cas de vent.
En cas de forts vents, s’haurà de procedir al desmuntatge de les carpes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD ASSOCIACIO DE MALI, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 26 DE MAIG DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’ASSOCIACIÓ DE MALI, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat per la
celebració d’una reunió de l’Associació el dia 26 de maig de 2019, de les 15.00h fins a les
18.00h.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,
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Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 08.03.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ASSOCIACI DE MALI la utilització de la sala 2 de l’Amistat per la
celebració d’una reunió de l’Associació el dia 26 de maig de 2019, de les 15.00h fins a les
18.00h.
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.
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Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

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

S’haurà de respectar l’aforament.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

18.

SOL·LICITUD PENYA MOTERA05, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA TROBADA MOTERA DE FESTA MAJOR EL DIA 19 DE MAIG DE
2019

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Oscar Millan, en representació de la Penya Motera05, en
què demanen diverses peticions amb motiu de la Trobada Motera de Festa Major, el proper
dia 19 de maig de 2019.
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 la Penya Motera05 per dur a terme la
Trobada Motera de Festa Major, el proper dia 19 de maig, i facilitar-los els espais i materials
següents:
- L’EXPLANADA DE LES PISTES DE BITLLES DE L’EDIFICI SANT JORDI
- TANCAMENT AVINGUDA DEL CANAL (costat del mercat)
- FACILITAR MATERIAL DIVERS: Escenari de fusta a l’explanada de bitlles, quinze
taulons, una escala, presa de llum, potència de toma de llum, presa de llum per connectar
11 neveres (amb accés als baixos per connectar la llum), tanques, tres contenidors, cinc
cups de brossa, vuit taules, una carpa vermella i 4 carpes blanques de 3 x3 .
- FACILITAR LA COL·LABORACIÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL I POLICIA LOCAL,
posant pancartes de senyalització de prohibit aparcar a les faroles, facilitant l’obertura dels
lavabos (Guiu Clara) i també, l’acompanyament de la Policia Local tant a la sortida com a
l’arribada pels carrers de la ciutat.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
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Condicions específiques:
-

-

Aportar memòria-informe de mobilitat per a l’activitat en via pública (recorregut i
horaris).
Es recomana presència de vehicle medicalitzat.
Aportar pòlissa i rebut RC
La carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas
de vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa,
en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq.60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts) a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges
i festius.
En cas d’emergència trucar al 112.

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

19.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. MATERIAL PER A LA CELEBRACIÓ DEL
3R. CONCURS DE TÈCNIQUES ASSISTENCIALS I DE RESCAT PEL DIA 16 DE
MAIG. LA SALLE MOLLERUSSA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Raul Silvestre Porte, en què demana
autorització per l’ús dels següents espais públics per a l’organització del 3r Concurs de
Tècniques assistencials i de rescat per a alumnes del CFGM Emergències Sanitàries, el dijous
16 de maig:
Pavelló 11 de setembre.
Pavelló 19 de març en cas de pluja, aprovat en acord de Junta de Govern del dia
25/04/2019.
Parc Municipal, aprovat en acord de Junta de Govern del dia 25/04/2019.
Recinte de les Piscines d’Estiu, aprovat en acord de Junta de Govern del dia
25/04/2019
Zona d’aparcament darrera del Pavelló Firal
També
-

sol·licita el següent material i serveis:
Condicionament dels serveis del Parc Municipal.
30 tanques grogues per separar espais.
10 taules rectangulars plegables.
20 cadires de plàstic.

Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a Raul Silvestre Porte per a l’organització del 3r Concurs de Tècniques
assistencials i de rescat per a alumnes del CFGM Emergències Sanitàries, el dijous 16 de
maig l’ús dels següents espais:
-

Pavelló 11 de setembre.
Pavelló 19 de març en cas de pluja, aprovat en acord de Junta de Govern del dia
25/04/2019.
Parc Municipal, aprovat en acord de Junta de Govern del dia 25/04/2019.
Recinte de les Piscines d’Estiu, aprovat en acord de Junta de Govern del dia
25/04/2019
Zona d’aparcament darrera del Pavelló Firal

Així com també el següent material i serveis:
-

Condicionament dels serveis del Parc Municipal.
30 tanques grogues per separar espais.
10 taules rectangulars plegables.
20 cadires de plàstic.

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


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



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola.
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
-Tenir localitzats els extintors i BIE’s de la instal·lació.
-Respectar aforament total.
-Aportar pòlissa i rebut RC.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Coordinació amb la Policia Municipal (possibles problemes de tancar el carrer del CAP entre
setmana) i la Regidoria d’esports (per temes de seguretat a la piscina).
-En cas d’emergència seguir les indicacions del personal de l’Ajuntament que estiguin a les
instal·lacions.
-En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

20.

SOL·LICITUD DE LA SALLE, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 24
DE MAIG DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Farré Carnicé, en representació
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de l’escola La Salle, en què demana que se’ls faciliti 300 taules, 20 cadires i un escenari amb
dos escales, aquests hauran de ser traslladats al restaurant Resquitx pel dia 24 de maig de
2019.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Salle, en què demana que se’ls faciliti 300
taules, 20 cadires i un escenari amb dos escales, aquests hauran de ser traslladats al
restaurant Resquitx pel dia 24 de maig de 2019.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
21.

RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA Sra. MARSÀ CATALÀ, M. Rosa

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra.
MARSÀ CATALÀ, M. Rosa de la plantilla de personal laboral fix d'aquest Ajuntament, Escala
Administració General, Subescala administrativa, subgrup C1 (Ref. 046), amb efectes del dia
07 de juny de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l'expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. MARSÀ CATALÀ, M. Rosa de la plantilla de personal
en règim laboral fix, equiparat, d'aquest Ajuntament, Escala Administració General,
Subescala Administrativa, ref. 046, el vuitè trienni, les característiques del qual són les
següents:
Venciment 8è. trienni: 07/06/2019
Grup categoria: C1
Percentatge: 93,90 %
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

22.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI AL SR. OLLERO LIMAS, ELOI

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor del Sr.
OLLERO LIMAS, Eloi membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de caporal de la Policia Local amb
adscripció provisional, subgrup C2 (Ref. 015).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. OLLERO LIMAS, Eloi, (caporal de la Policia Local,
adscripció provisional, Escala Bàsica, Grup C2, Ref. 015) adscrit a l’escala Administració
Especial, Subescala Serveis Especials, de la plantilla de personal funcionari d’aquest
Ajuntament, un trienni del subgrup C1 (5è. d’ordre), des del dia 1 de juny de 2019 i amb
efectes econòmics des del mes de venciment.
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

23.

EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS Sr. ROCA PONS, ADRIÀ

El Sr. Roca Pons, Adrià presenta una sol·licitud amb número de registre 2019/3023 en què
demana que se li reconeguin els serveis prestats a l’Ajuntament de Mollerussa als efectes de
la percepció de triennis.
El Sr. Roca Pons, Adrià forma part de la plantilla de personal laboral temporal de
l’Ajuntament de Mollerussa destinat al lloc de treball d’administratiu a la piscina coberta RLT
-042.
L’informe emès pel secretari de l’Ajuntament de Mollerussa conclou que als treballadors
laborals temporals els són d’aplicació els mateixos conceptes retributius que als treballadors
laborals indefinits previstos a la plantilla o a la RLT de l’Ajuntament de Mollerussa, i dins
d’aquets conceptes s’hi inclouen els triennis, però sempre que aquells realitzin les mateixes
funcions que els treballadors laborals indefinits.
Atesos aquests antecedents exposats, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. ROCA PONS, Adrià els serveis previs que ha prestat en
aquesta corporació.
Data d’efectes del reconeixement: 15/08/2009
Total reconeixement acumulat: 9 anys, 6 mesos, 20 dies
Segon. Als efectes anteriors, la retroacció de l’antiguitat reconeguda és la següent:
Data de venciment trienni 1: 15/08/2012
Categoria: Grup C, Subgrup A1
Percentatge 71,25%
Data de venciment trienni 1: 15/08/2015
Categoria: Grup C, Subgrup A1
Percentatge 71,25%
Data de venciment trienni 1: 15/08/2018
Categoria: Grup C, Subgrup A1
Percentatge 71,25%
Data de venciment del 4t trienni: 15/08/2021
Tercer. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti a partir del dia que causa
efectes el RSP tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Quart. Els efectes econòmics s’han de retrotreure a la data de perfecció i meritació del
primer trienni. No obstant això, el reconeixement de l’obligació i el pagament de les
quantitats degudes en concepte de triennis queda limitat als darrers quatre anys.
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Cinquè. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns.

24.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 13/2019

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 309.596,30€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 13/2019, per import global de 309.596,30€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.

25.

BESTRETA REINTEGRABLE

Vista la sol·licitud del Sr. Jose Angel de Vicente de la Mata, integrant de la plantilla de
personal funcionari (Núm. RLT 035), d’aquest Ajuntament, en la qual sol·licita la bestreta
reintegrable.
Atès que la seva sol·licitud de bestreta reintegrable sense interès per import de 3.545,32€,
destinada a altres despeses, es pot considerar dins de la relació de sol·licituds a que fa
referència l’article 18, apartat 10.2, punt c) altres despeses de l’Acord regulador de les
condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa, com una situació
susceptible d’ajut social.
Vist l’informe d’Intervenció vers l’existència de consignació pressupostària.
Atès que el Sr. Jose Angel de Vicente de la Mata compleix amb els requisits establerts, vers
la seva sol·licitud de bestreta.
En base a tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar al Sr. Jose Angel de Vicente de la Mata la bestreta reintegrable sense
interès en una quantia de 3.545,32€.
Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l'interessat i al servei d’Intervenció als efectes
oportuns.
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Tan mateix cal fer les següents consideracions:
1.- El sol·licitant acreditarà que la bestreta es destinarà a altres despeses.
2.- S’haurà de justificar la destinació de les quantitats atorgades mitjançant factures o altres
documents acreditatius que hauran de coincidir amb la motivació especificada en la sol·licitud
i atorgament.
El termini per a la presentació dels justificants serà de 30 dies naturals a partir de la
efectivitat de la bestreta.
3.- El termini de devolució serà de 30 mesos i el de nova sol·licitud de 30 mesos des de la
finalització de la devolució.
El termini de devolució s'iniciarà a partir del segon mes del de la concessió efectiva.
Donar trasllat d’aquest Decret al servei d’Intervenció per a la seva oportuna tramitació.

26.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA EXERCICI 2019. APROVACIÓ

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/6643, de data 25/04/2019, per la Sra. CASANDRA SANCHO PEREZ sol·licita
targeta de resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

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

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2019, a la
Sra. CASANDRA SANCHO PEREZ. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a
allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.

27.

ATORGAMENT AL SR JOSE MARIA CULLERÉ PIÑOL D’UNA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIO.

TARGETA

Vist l’expedient tramitat per Jose Maria Culleré Piñol amb DNI 40897031H per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
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Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Jose Maria Culleré Piñol
DNI: 40897031H
Núm. targeta: 25137-2019-00013-7031H
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: març 2020
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

28.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que
considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
28.1.- SOL·LICITUD JOVENT MOLLERUSSA DE PETICIONS DIVERSES AMB MOTIU DE
LA LLONGANISSADA POPULAR EL DIA 16 DE MAIG DE 2019
Vista la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa, en què demana el següent material:
graelles per coure llonganissa, bombona de gas butà, cremador per encendre el foc, planxes
pel terra, carpa vermella, punts de llum, focos de llum, taules i cadires per 700 persones,
contenidors d’escombraries de tots els colors, claus de l’escola de música i del cadellat del
magatzem del pati de l’escola de música i un “polyclean” amb motiu de la llonganissada
popular de la Festa Major de Mollerussa de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 14.05.2019, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa per dur a terme el
Llonganissada Popular el dia 16 de maig, i facilitar-los l’espai i materials següents:
- PLAÇA MANUEL BERTRAND: realitzar-hi el sopar popular (llonganissada).
S’acorda facilitar-los les graelles per coure llonganissa, planxes pel terra, carpa vermella,
punts de llum, focos de llum, taules i cadires per 700 persones, contenidors d’escombraries
de tots els colors i un “polyclean”.
Pel que fa a la bombona de gas butà i el cremador per encendre el foc, l’ajuntament no
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disposa d’aquest material, tampoc es facilitaran les claus sol·licitades donat que no es
necessiten.
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:
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- S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
- No servir alcohol a menors de 18 anys.
- Tenir una farmaciola i un extintor al recinte.
- S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. de l’Associació (en especial pel
tema de repartir menjar).
-La carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
28.2.- SOL·LICITUD CLUB CICLISTA PLABIKE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA PEDALADA POPULAR ENGLOBADA EN EL
MARC DE LA FESTA MAJOR 2019.
Vista la petició presentada pel Sr. Bernat Reñe, en representació del Club Ciclista Mollerussa,
en què demana diverses peticions amb motiu de la pedalada popular englobada en el marc
dels actes de la Festa Major, a partir de les 10.00h, el proper dia 19 de maig de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 12.05.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Club Ciclista Plabike Mollerussa per dur a
terme pedalada popular englobada en el marc dels actes de la Festa Major, a partir de les
10.00h, el proper dia 19 de maig, i facilitar-los els espais i materials següents:
- Ocupació de la via pública: a l’Avinguda del Canal, 1F (davant de l’establiment Plabike)
per realitzar-hi el muntatge d’estants, estacionament de bicicletes, així com el refrigeri.
El recorregut serà de 12 km i la ruta serà Mollerussa – Salt del Duran – Camí Golmés –
Polígon Golpark – Mollerussa).
Així mateix, s’acorda facilitar-los la col·laboració de la Policia Local, 3 taules, 10 cadires i 6
tanques de senyalització.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
Condicionants:

Cal aportar informació de mobilitat. (Necessitat de talls de carrers, recorregut precís al casc
urbà, horaris, etc...)

Recursos sanitaris:

Cursa popular fora del casc urbà, menys 500 persones 1 farmaciola

Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi l’activitat i el període.

Es respectarà tota la normativa de seguretat i les instruccions dels cossos de seguretat.

En cas d’emergència trucar al 112.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
28.3.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE PRIVAT
D’ARTISTA GRUP ITACA BAND. FESTA MAJOR MOLLERUSSA 2019.
L’objecte de la present contractació és la prestació dels serveis artístics del grup ITACA
BAND, durant la Festa Major de Mollerussa 2019 que tindrà lloc durant els dies 16 a 19 de
maig de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per la qual cosa
la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus
efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la
mateixa llei.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons. De conformitat amb allò establert a
l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública.
Vista la proposta de prestació del servei per part de ARTS MANAGERS, SL en la representació
del GRUP ITACA BAND amb el CIF: 37682829C, la qual disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte la
PRESTACIÓ DELS SERVEIS ARTÍSTICS DEL GRUP ITACA BAND, durant la celebració de
la Festa Major de Mollerussa 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ARTS
MANAGERS, SL en la representació del GRUP ITACA BAND amb el CIF: 37682829C, en els
termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
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Concert d’ITACA BAND el dia 18/05/2019 al Pavelló Pla d’Urgell.


La retribució del contracte: 10.285,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
28.4.- CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 I ÚNICA SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA
CLAVEGUERA DEL CARRER GIRONA DE MOLLERUSSA.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: OBRES DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CLAVEGUERA DEL C.
GIRONA DE MOLLERUSSA.
Núm. Certificació: Núm. 1 i única
Import: 1.707,70 €
Exercici econòmic: 2019
Vist l’informe emès per la direcció facultativa de les obres, la Sra. Aroa Guardiola emès en la
data 10 d’abril de 2019, i atesa la certificació que subscriu amb el conforme de l’empresa
adjudicatària, BAX CONSTRUCTORA, SL.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.
I sense altres assumptes a tractar, essent les quatorze hores i vint-i-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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