AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 30 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 en funcions Sr. Josep Simó Ribera i amb l’assistència
dels tinents d’alcaldia en funcions, Sr. Josep Àngel Lavin, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra.
Rosalia Carnicé Farré .
Excusa l’assistència l’Alcalde en funcions Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor en funcions Sr.
Xavier Roure Greoles.
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 2.252,21 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

79/2019
ENGLICH FOR KIDS AND US MOLLERUSSA
AV. DE LA PAU, 49 bx
134,93
67,47
0,00
0,00
150,00

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

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

87/2019
AGROALIMENTARIA EL PLA, SL

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

108/2019
ALBERT GILABERT ROCA
C/ DELS DARDANELS, 2
146,00
73,00
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:

109/2019
C.P C/ CERVERA 7
C/ CERVERA, 7
119,87
59,94
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:

110/2019
C.P FRANCESC MIR 5
C/ FRANCESC MIR 5
24,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

111/2019
SINVER, SA
AV. JAUME I 24
68,00
34,00
0,00
0,00
0,00

PARTIDA LA SERRA.POL.6.PARC.46 CTRA. LV 2001 KM 1.850

973,00
486,50
11,50
1.000,00
682,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

112/2019
ARREDONDO RODRIGUEZ CRISTINA MARIA
AV. DE LA PAU, 2 2-2
28,00
14,00
0,00
0,00
0,00

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA
“CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’ANTIGA DISCOTECA
MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA “CAL MET” I
ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI.
Núm. Certificació: Núm. 4
Import: 47.246,84 €
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres, la Sra. Aroa
Guardiola i el Sr. Jordi Capell, amb el conforme del adjudicatari, EDIFISA ENTER, 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.
4.

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 I ÚLTIMA COL.LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT
AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: COL.LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI.
Núm. Certificació: Núm. 5 I ÚLTIMA
Import: 25.436,26 €
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres, la Sra. Aroa
Guardiola i el Sr. Jordi Capell, amb el conforme del adjudicatari, EDIFISA ENTER, 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.
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5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI DE PREVENCIÓ
ALIÈ: SEGURETAT EN EL TREBALL. ANUALITAT 2019.

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei alié de seguretat en el treball,
consistent en el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats
preventives, a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors
del’Ajuntament de Mollerussa i el seu rganisme autònom, assessorant i assistint per a això a
l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació
especialitzats.
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
71317200-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost 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.
En aquest sentit s’ha contactat amb l’empresa PREVINTEGRAL, SL la prestació parcial de
determinats serveis de prevenció. En aquest sentit, es fa constar que aquesta empresa és
una entitat acreditada per a exercir com Servei de Prevenció i conforme a l’article 31 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, desenvolupat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, i
gaudeix de la preceptiva autorització S.P. 001/2003-LL, i consta capacitada per desenvolupar
les funcions corresponents als serveis de prevenció aliè.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa del SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ.
SEGURETAT EN EL TREBALL. ANUALITAT 2019, i aprovar la despesa a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. ADJUDICAR el CONTRACTE DE SERVEIS esmentat a favor de PREVINTEGRAL, SL
amb autorització S.P. 001/2003-LL i el NIF: B-25.511.601, en els termes següents:
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Objecte del contracte:

D’acord amb el capítol III del Reglament de Serveis de Prevenció 39/1997, les especialitats i
funcions a realitzar objecte del contracte, són les següents:
Seguretat en el Treball: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís d'identificar, avaluar i
proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per això tots els riscos
d'aquesta naturalesa existents en l'empresa, incloent els originats per les condicions de les
màquines, equips i instal·lacions i la verificació del seu manteniment adequat, sense perjudici
de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de seguretat
industrial, així com els derivats de les condicions generals dels llocs de treball, locals i les
instal·lacions de servei de protecció.
Higiene Industrial: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís d'identificar, avaluar i
proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per això tots els riscos
d'aquesta naturalesa existents en l'empresa, i de valorar la necessitat o no de realitzar
mesures al respecte, sense perjudici de la inclusió o no d’aquestes mesures en les condicions
econòmiques del concert.
Ergonomia y Psicosociologia aplicada: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís
d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant
per això tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa.


La retribució del contracte: 7.502,00 € (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/res per l’òrgan
competent.



Termini d’execució:
La prestació gaudirà d’efectes des del dia 1 de gener de 2019 i finalitzarà el 31 de
desembre de 2019.



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



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

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

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: VESTUARI,
COMPLEMENTS I ACCESSORIS D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de vestuari i complements d’uniformitat
dels agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, per tal de dotar-los de
l’equipament necessari perquè puguin realitzar les tasques pròpies d’aquest cos en
condicions òptimes de seguretat i comoditat.
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). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, els codis CPV son els següents: 35811200-4 (uniforme policial), 18800000-7 (calçat),
35200000-6 (equip de defensa).
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.
Vist el pressupost presentat per l’empresa PERES SPORTS, SL amb el CIF B6172643, i atès
que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de
15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR que té per objecte el
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI, COMPLEMENTS I ACCESSORIS D’UNIFORMITAT
PER A LA POLICIA LOCAL. Simultàniament, s’aprova la despesa derivada de l’execució del
contracte amb càrrec al vigent pressupost municipal exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
l’empresa PERES SPORTS, SL, en els termes i condicions que figuren en la proposta
presentada i acceptada per l’Ajuntament:
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Preu total del contracte: 5.122,96 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini de lliurament:
El termini de lliurament de les diferents peces de vestuari, complements i accessoris
s’estableix en 15 dies hàbils des de l’endemà de l’adjudicació del contracte.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONSULTORIA PER A
L’ADAPTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS) I PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD). ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en l’anàlisi,
desenvolupament i documentació dels procediments necessaris i efectuar les recomanacions
aplicables per possibilitar la correcta adequació i compliment de l’Ajuntament als criteris
recollits a l’ENS, i per altra banda procedir a l’adequació dels aspectes formals del Reglament
General de Protecció de Dades.
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). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 72310000-1 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
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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.
Vista la proposta de prestació del servei presentada per l’empresa OBJETIVO TARSYS, SL.
Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la CONSULTORIA PER A L’ADAPTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
(ENS) I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD).
ANUALITAT 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 OBJECTIVO
TARSYS, SL amb el CIF: B-65101149, en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 12.705,00 € (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/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació s’estableix des del dia 01 de gener de 2019 i finalitzarà el dia
31 de desembre de 2019.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
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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: PRESTACIÓ DE SERVEIS
TECNOLÒGICS I INFORMÀTICS. ANUALTIAT 2019.

L’Ajuntament disposa de diversos portals web per prestar els serveis necessaris a la
ciutadania, els quals a més, informen dels actes i serveis dels diversos departaments i
equipaments del consistori. Tota la informació incorporada en els portals i llocs web, està al
núvol i es gestionada pels tècnics municipals de l’àrea de Noves tecnologies, amb el gestors
de continguts adients per cada servei. És objecte d’aquest contracte el manteniment i
desenvolupament evolutiu d’aquestes eines de gestió que garanteixin les mesures de
seguretat i disponibilitat necessàries.
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). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 72000000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost 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.
Vista la proposta de prestació del servei d’assistència i manteniment en forma de “pack”
presentada per LocalProm, consultora especialitzada en el disseny i el desenvolupament de
plataformes tecnològiques per a l’Administració local, la qual disposa de la capacitat d’obrar i
de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ MENOR de PRESTACIÓ DE SERVEIS TECNOLÒGICS
I INFORMÀTICS. ANUALTIAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del vigent pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa SERRA
I SULLA CONSULTORS, SL amb el CIF: B25567173 en els termes que s’indiquen
seguidament:
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La retribució del servei: 15.825,06 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/01/2019 a 31/12/2019.



L’objecte de la prestació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Allotjament, manteniment i suport tècnic del Portal d’entitats.
Butlletí de subvencions.
Manteniment de continguts de www.mollerussa.cat.
Manteniment del servei “Correu Ciutadà”.
Manteniment de bibliotecamollerussa.cat/apartat infantil.
Manteniment de piscinamollerussa.cat.
Manteniment de teatrelamistat.com.
Formacions i altres.
Manteniment del web Vestits de paper.
Manteniment del web Oficina Jove.

En els manteniments s’inclou, i no es computa en hores, el suport tècnic (no la
formació), la correcció d’errades i l’evolució dels gestors. Per a la realització dels
manteniments es destinaran 25 hores mensuals. Les hores que excedeixin es facturaran
a 35 euros més IVA, previ avís a l’interlocutor de l’Ajuntament.


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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA I EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL.

En la data data 02 de maig de 2019, la Junta de Govern local va autoritzar la convocatòria
de la licitació pública de la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, aprovant-se simultàniament els Plec de les Clàusules
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econòmiques, administratives i jurídiques particulars que han de regir la licitació. L’expedient
fou publicat al Perfil del contractant de l’Ajuntament, establint-se el termini de 15 dies hàbils
per tal de que les empreses interessades presentessin les seves ofertes. Atès que finalitzat
l’esmentat termini no ha estat presentada cap oferta, procedeix declarar la licitació deserta i
iniciar un nou expedient de contractació.
El contracte té per objecte l’adjudicació de la gestió i explotació del bar ubicat al camp de
futbol municipal, mitjançant la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic,
tractant-se d’un contracte de naturalesa patrimonial sotmès al règim jurídic establert al
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre i a la
normativa reguladora de la contractació dels ens locals pel que fa al procediment
d’adjudicació. En l’expedient consta el Plec de clàusules econòmiques, administratives i
jurídiques particulars que hauran de regir la contractació i la resta de documentació
requerida per la normativa anteriorment esmentada.
Vist allò que s’estableix a l’article 218 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 55 i ss. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, 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 joventut, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DECLARAR deserta la licitació de la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL i autoritzar-ne l’expedient
de contractació, sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Simultàniament, anunciar la convocatoria pública pel termini de 15 dies naturals comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat
termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores
del darrer dia hàbil.
Segon. Aprovar els Plecs de Clàusules econòmiques, administratives i jurídiques que hauran
de regir la contractació de la concessió pel procediment i forma indicats, i altra documentació
de l’expedient que hauran de regir la concessió administrativa.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui menester pel
desplegament dels acords adoptats.”
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
DE LA SRA. LAURA PAUL SAURA “BAR LA GAVINA” N. EXP. OVP-TC: 2334-1472019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laura Paul Saura, titular de
l’establiment denominat “Bar La Gavina”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
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Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:


Titular peticionari: LAURA PAUL SAURA



Nom comercial: Bar La Gavina



Ubicació: c/ Urgell, 6



Metres quadrats: 12 m2



Període autoritzat: juny, juliol, agost i setembre de 2019



Núm. Exp. OVP-TC: 2334-147-2019

2. Condicions generals de la llicència:


La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.


Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.



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

3. Condicions particulars de la llicència:


El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
a) Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m 2), s’haurà de deixar
2,00 metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
b) Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació
el titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
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L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa
per a ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al
següent règim horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la
llicència d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb
taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i
identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell
de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de
les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.




S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.



Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
Tercer. Desestimar la sol·licitud d’ampliació de metres següent:


Metres quadrats: 12 m2 dels mesos de juny a setembre de 2019.

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
11.

DESISTIMENT DE L’INSTITUT LA SERRA PER LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DEL
TEATRE L’AMISTAT EL DIA 1 DE JUNY DE 2019
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra, en què demana el desistiment de la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 1 de juny, aprovat en l’acord de la Junta de Govern del passat dia 2 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 l’Institut La Serra, en què demana el
desistiment de la utilització de la sala del Teatre l’Amistat el dia 1 de juny de 2019.
Segon. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT I LA SALA DE BALL EL DIA 2 DE JUNY DE
2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Llorenç Bonet, en representació del CFJ
MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat i la sala de ball
del Teatre l’Amistat el dia 2 de juny, i poder disposar del dia anterior per preparatius, a fi de
celebrar l’acte central del centenari del Club.
Així com també sol·licita poder disposar de 25 taules i 20 tarimes amb les seves
corresponents potes per muntar-les a dos alçades.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 23.05.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar al CFJ MOLLERUSSA autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat i la sala
de ball del Teatre l’Amistat el dia 2 de juny, i poder disposar del dia anterior per preparatius,
a fi de celebrar l’acte central del centenari del Club.
Així mateix, s’acorda facilitar-los les 25 taules i 20 tarimes amb les seves corresponents
potes per muntar-les a dos alçades.
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.
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El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis

Tenir assegurança R.C.

Respectar aforament teatre 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.

En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer: Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.
13.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA POMPEU FABRA PER FER ÚS SOCIAL DE SALA
POLIESPORTIVA DE L’ESCOLA EL DIA 2 DE JUNY DE 2019.
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Vista la petició de la Sra. Montse Hernandez, en representació de l’AMPA de l’Escola Pompeu
Fabra, sol·licitant autorització municipal per a utilitzar la sala poliesportiva del centre Pompeu
Fabra per realitzar una Jornada de Badminton el dia 2 de juny, de les 09.00h fins a les
14.00h.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social i que no suposin l’establiment d’obligacions
contractuals o de qualsevol altra mena. Això no obstant, es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 21.05.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra per a utilitzar la sala poliesportiva
del centre Pompeu Fabra per realitzar una Jornada de Badminton el dia 2 de juny, de les
09.00h fins a les 14.00h.
CONDICIONANTS:
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
S’haurà de respectar l’aforament total
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer: Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.
14.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de la Sr. Jordi Macià, en representació de l’AMPA Escola Ignasi Peraire,
sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions del centre i pavelló de
l’Escola Ignasi Peraire del dia 10 fins al 21 de juny, de les 15.00h fins a les 17.00h, per a
realitzar-hi unes estades en horari de tarda amb motiu de la jornada intensiva de l’escola.
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Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social i que no suposin l’establiment d’obligacions
contractuals o de qualsevol altra mena. Això no obstant, es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.05.19 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Escola Ignasi Peraire per a la utilització de les instal·lacions del
centre i pavelló de l’Escola Ignasi Peraire (l’aula del menjador i el pati) del dia 10 fins al 21
de juny, de les 15.00h fins a les 17.00h, per a realitzar-hi unes estades en horari de tarda
amb motiu de la jornada intensiva de l’escola.
Segon. S’estableixen els següents condicionants:
CONDICIONANTS:
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112
Tindre localitzats els extintors del recinte
Els monitors seran els responsables durant les activitats dels menors i les
instal·lacions
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
El servei de neteja serà a càrrec de l’AMPA.
Tercer. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.
15.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER AMPLIAR A DISSABTE EL MERCAT
D’ANTIQUARIS, BROCANTERS I COL·LECCIONISTES

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. José Àngel de Vicente de la Mata, en
representació de l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demanen
d’ampliar a dissabtes, a partir del 25 de maig de 2019, l’autorització per a la celebració del
Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes en els terrenys del recinte firal i l’Avinguda
d’Armengol V, que es venia celebrant tots els diumenges de l’any, de les 08.00h fins a les
15.00h.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa per a l’ampliació a
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dissabtes, a partir del 25 de maig de 2019, l’autorització per a la celebració del Mercat
d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes en els terrenys del recinte firal i l’Avinguda
d’Armengol V, que es venia celebrant tots els diumenges de l’any, de les 08.00h fins a les
15.00h.
Segon. S’estableixen els següents condicionants:
CONDICIONANTS a nivell de seguretat:
-Tindre localitzada una farmaciola
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-Les carpes han 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.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Comunicar aquests acords a la persona interessada, als efectes oportuns
16.

SOL·LICITUD FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER IL·LUMINAR UN MONUMENT EL DIA 21 DE JUNY DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL
VALLS, en què demana poder il·luminar de color verd, el dia 21 de juny per unir-se a la
campanya “Fes un Gest per l’ELA”, un monument de la població.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS, per il·luminar de color
verd, el dia 21 de juny, per unir-se a la campanya “Fes un Gest per l’ELA” la font de la
plaça de l’Ajuntament i els fanals dels porxos de l’edifici de l’Ajuntament.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
17.

SOL·LICITUD CENTRE RECURSOS PEDAGÒGICS MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA MATERIAL PER A LA FESTA FINAL DE CURS DEL DIA 7 DE JUNY DE
2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres en representació del
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, en què demana que se’ls facilitin 40 taules I 100
cadires per a dur a terme la trobada “VII English Day” al Pavelló 19 de Març i el Pavelló 11
de setembre, el dia 31 de maig de 2019.
Examinada la petició, i atès l’informe lliurat al respecte, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, en què
demana que se’ls facilitin 40 taules I 100 cadires per a dur a terme la trobada “VII English
Day” al Pavelló 19 de Març i el Pavelló 11 de setembre, el dia 31 de maig de 2019.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
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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.
18.

SOL·LICITUD
INSTITUT TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA DIVERS
MATERIAL PER AL DIA 14 DE JUNY DE 2019.

Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Joan Ferran, en representació de l’INSTITUT
TERRES DE PONENT, en què demana amb motiu de l’acte de lliurament de les orles als
alumnes de 4t d’ESO, el següent material: 300 cadires, 20 taules i una tarima baixa ( de 5 x
4 m ) per al dia 14 de juny de 2019.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut Terres de Ponent, en què demana amb motiu de l’acte de
lliurament de les orles als alumnes de 4t d’ESO, el següent material: 300 cadires, 20 taules i
una tarima baixa ( de 5 x 4 m ) per al dia 14 de juny 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.
19.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 15/2019

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 152.615,73€.
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 15/2019, per import global de 152.615,73€.
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.
20.

RELACIÓ EXEMPCIONS IIVTNU 1/2019

El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement,
la competitivitat i la eficiència, va afegir un nou apartat c) a l’article 105.1 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), amb efectes des de l’1 de gener de 2014
així com pels fets imposables anteriors a l’esmentada data no prescrits.
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Aquest nou apartat c) de l’article 105.1 TRLRHL estableix l’exempció en les transmissions
de l’habitatge realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials amb ocasió de la
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per
a la cancel·lació de dutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, contretes amb entitats de
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de
préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres bens o drets en quantia suficient per
a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
Vista la relació núm. 1/2019 d’exempció per IIVTNU i els expedients individualitzats que hi
consten.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- APROVAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex I (de la relació 1/2019), per reunir els requisits establerts a l’article
105.1.c) del TRLRHL i en conseqüència aprovar les devolucions d’ingressos indeguts que
corresponguin.
Segon.- DESESTIMAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 1/2019), per NO reunir els requisits establerts a
l’article 105.1.c) del TRLRHL.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en els annexos indicats anteriorment amb oferiment dels recursos
legals adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21.

DEVOLUCIÓ AVALS TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU. TAXA PER OCUPACIÓ
DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA. ANTENES DE TELEFONIA MÒBILS. LIDs
1567000007 i 1667000005

Vista la sol·licitud presentada per Telefónica Móviles España, SAU en data 24 d’abril de 2019,
demanant la devolució de l’aval núm. 14045457-12 de l’entitat Kutxabank, SA presentat amb
motiu de la impugnació de la LID 1667000005.
Atès que per Sentència 352/2018 s’estima el recurs interposat per Telefónica Móviles
España, SAU contra la resolució de l’Ajuntament de Mollerussa, de data 2 de desembre de
2016, pel que s’acorda desestimar el recurs de reposició interposat per la recurrent contra la
LID 1667000005 de taxa per utilització o aprofitament especial del subsòl, sòl i volada de les
vies públiques, es declara nul·la la resolució per no ser conforme a Dret.
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Atès que aquesta Sentència 352/2018 ha esdevingut ferma i, es va produir l’aplanament per
l’Ajuntament de Mollerussa mitjançant escrit de data 18 de juliol de 2018.
Atès que en la mateixa situació es troba la LID 1567000007, amb desestimació, per la Junta
de Govern de data 12 de novembre de 2015, del recurs de reposició interposat per
Telefónica Móviles España, SAU contra l’esmentada liquidació d’ingrés directe i garantit
mitjançant aval núm. 14035146-56 de l’entitat Kutxabank, SA.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe (LIDs) 1567000007 i
1667000005, per import principal de 10.000,00 € cadascuna, en concepte de taxa per
ocupació del subsòl, el sòl i la volada; antenes de telefonia mòbil, a nom de Telefónica
Móviles España, SAU.
Segon.- Aprovar la devolució dels avals següents dipositats com a garantia dels recursos de
reposició i recurs contenciós administratiu interposats contra les liquidacions referenciades:
Aval núm. 14035146-56 de l’entitat Kutxabank, SA
Aval núm. 14045457-12 de l’entitat Kutxabank, SA
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes
oportuns.
22.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 11/2019

Vista la relació núm. 11/2019 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 32 expedients i que importa la quantitat
1.569,15 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 11/2019, corresponent al període entre els dies 6 al 19 de maig de 2019.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
23.

MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ JUNY
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Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de juny de 2019, per un import de
8.933,68 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer. Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de juny de 2019.
Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
24. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
No hi va haver assumpte d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde en funcions es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President en funcions, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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