ACTA DE LA SESSIÓ DE
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida
Identificació de la sessió
Núm. 31/2004
Caràcter: ordinària
Data: 26 d´octubre de 2004
Horari: de 17:00 a les 17:45 h.
Lloc: Sala de reunions de la Paeria

Hi assisteixen:
Àngel Ros Domingo,

President Junta de Govern Local

Xavier Sáez Bellobí,

Regidor

Francesc Pané Sans,

Regidor

Lluis Pere Alonso Ballester,

Regidor

Josep Maria Llop Torné,

Regidor

Montserrat Bergés Saura,

Regidora

M. Mercè Rivadulla Gracia,

Regidora

Montse Mínguez García,

Regidora (s. vot)

Jesús Gutiérrez Bustillo,

Secretari

Assumpció Massana Estiarte,

Viceinterventora

Excusa la seva assistència:
Maria Burgués Bargués,

Vicepresidenta Junta de Govern Local

Marta Camps Torrens,

Regidora

Enric Vicente Català,

Interventor

Desenvolupament de la sessió
Aprovació de l'acta de la darrera Junta de Govern
Per unanimitat dels assistents s'aprova l'acta del dia 18 d’octubre de 2004.

1.- Proposta de concessió d'Ajuts a la producció d'espectacles per a companyies professionals
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d'arts escèniques de la ciutat de Lleida.
Vista la proposta del President de la Comissió de Cultura, Esports i Dretrs Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressuposot vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de
2003, la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Concedir els ajuts a la producció per a entitats teatrals sense ànim de lucre de la ciutat de Lleida a les
companyies següents:
-Oscar Campo. El Sidral.............................. 6.000 Euros
-Victor Polo. Xip Xap.................................. 6.000 id
-Maite Ojer. Alaigua teatre i carrer............... 6.000 id
Es podrà lliurar una bestreta del 100% de l'ajut corresponent.
Cada beneficiari haurà de justificar, en finalitzar l'any, el desenvolupament de les activitats incloses en
l'ajut i les despeses que han comportat les mateixes. Aquesta justificació es farà mitjançant declaració
responsable del legal represenant de l'entitat, amb el compromís de presentació de les
documentacions justificatives de les despeses certificades. En aquest efecte s'hauran de
complimentar les instruccions que fixi la Intervenció Municipal.

2.- Proposta de concessió d'Ajuts a la producció artística de la ciutat de Lleida
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Concedir els ajuts a la producció artística de la ciutat de Lleida als artistes següents:
-Rosa Siré Cabré - 9000 euros, per a la realització de 8-12 peces artístiques d'una sèrie experimental.
-Albert Bayona Fernández -9000 euros, per a la realització del projecte WYSIWYH.
-Carlos Porta García -9000 euros, per a la realització del curtmetratge "Els Omezon".
Es podrà lliurar una bestreta del 100% de l'ajut corresponent.
Cada beneficiari haurà de justificar, en finalitzar l'any, el desenvolupament de les activitats incloses en
l'ajut i les despeses que han comportat les mateixes . Aquesta justificació es farà mitjaçant declaració
responsable de l'interessat, amb el compromís de presentació de les documentacions justificatives de
les despeses certificades. En quest efecte s'hauran de complimentar les instruccions que fixi le
Intervenció Municipal.

3.- Proposta de concessió d'Ajuts a la producció d'espectacles per a entitats teatrals sense
ànim de lucre de la ciutat de Lleida
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Concedir els ajuts a la producció d'espectacles per a entitats teatrals sense ànim de lucre de la ciutat
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de Lleida a les companyies següents:
-Jordi Baiget.Lo somriure solidari...........................
-Sergi Villar. Ass. Club Raier.................................
-Manel Romeu.Sucre salat teatre...........................
-David Moyà. L'assaig 2004 .................................
-Pepit Ruestes . Josafat teatre .............................

1.600 euros
600 id
1.000 id
1.000 id
2.000 id

Es podrà lliurar una bestreta del 100% de l'ajut corresponent.
Cada beneficiari haurà de justificar, en finalitzar l'any, el desenvolupament de les activitats incloses en
l'ajut i les despeses que han comportat les mateixes. Aquesta justificació es farà mitjançant declaració
responsable del legal representant de l'entitat, amb el compromís de presentació de les
documentacions justificatives de les despeses certificades. En aquest efecte s'hauran de
complimentar les instruccions que fixi la Intervenció Municipal.

4.- Proposta de concessió d'Ajuts a la promoció exterior d'espectacles de teatre, dansa i circ de
les companyies d'arts escèniques de la ciutat de Lleida
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Concedir els ajuts a la promoció exterior d'espectacles de teatre, dansa i circ de les companyies d'arts
escèniques de la ciutat de Lleida a les companyies següents:
-Jordi Baiget. Lo somriure solidari ................... 600 euros
-Eduard Muntada. Zum zum ............................ 1.000 id
-Ester Cardona. Alaigua teatre i carrer ............
300 id
Es podrà lliurar una bestreta del 100% de l'ajut corresponent.
Cada beneficiari haurà de justificar, en finalitzar l'any, el desenvolupament de les activitats incloses en
l'ajut i les despeses que han comportat les mateixes. Aquesta justificació es farà mitjançant declaració
responsable del legal representant de l'entitat, amb el compromís de presentació de les
documentacions justificatives de les despeses certificades. En aquest efecte s'hauran de
complimentar les instruccions que fixi la Intervenció Municipal.

5.- Proposta de ratificació dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Lleida i els
Ajuntaments de: Olot, Reus, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Girona, per al patrocini de
"Transversal. Revista de cultura contemporània"
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Ratificar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i l'Institut de Cultura de la ciutat
d'Olot (Ajuntament d'Olot), per al patrocini de Transversal, revista de cultura contemporària.
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Ratificar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i l' l'Ajuntament de Reus), per al
patrocini de Transversal, revista de cultura contemporària.
Ratificar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i l'Ajuntament de Manresa, per al
patrocini de Transversal, revista de cultura contemporària.
Ratificar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i l'Ajuntament de Girona, per al
patrocini de Transversal, revista de cultura contemporània.

6.- Proposta de ratificació del conveni de col·laboració amb el Club atletisme Dominiques, per
un import de 3.005,00 euros
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Ratificar la signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i el Club Atletisme
Dominiques per un import de 3.005 euros.
Es podrà lliurar una bestreta del 100% de la subvenció corresponent a cada anualitat dintre del segon
semestre de cada any.
El Club Atletisme Dominiques haurà de justificar en finalitzar l'any el desenvolupament de les
activitats incloses en la sol.licitud de subvenció i les despeses que han comportar les mateixes.
Aquesta justificació es farà mitjançánt declaració responsable del legal representant de l'entitat , amb
el compromís de presentació de les documentacions justificades. En aquest afecte s'hauran de
complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal.

7.- Proposta de ratificació del conveni de col·laboració amb el Centre excursionista de Lleida,
per un import de 9.521,00 euros
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Ratificar la signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i el Centre excusionista
de Lleida per un import de 9.521 euros.
Es podrà lliurar una bestreta del 100% de la subvenció corresponent a cada anualitat dintre del segon
semestre de cada any.
El Centre excursionista de Lleida haurà de justificar en finalitzar l'any el desenvolupament de les
activitats incloses en la sol.licitud de subvenció i les despeses que han comportar les mateixes.
Aquesta justificació es farà mitjançánt declaració responsable del legal representant de l'entitat , amb
el compromís de presentació de les documentacions justificades. En aquest afecte s'hauran de
complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal.
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8.- Proposta de ratificació del conveni de col·laboració amb la Federació catalana de ciclisme,
per un import de 900,00 euros
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Ratificar la signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i la Federació Catalana
de Ciclisme per un import 900 euros.
Es podrà lliurar una bestreta del 100% de la subvenció corresponent a cada anualitat dintre del segon
semestre de cada any.
La Federació Catalana de Ciclisme haurà de justificar en finalitzar l'any el desenvolupament de les
activitats incloses en la sol.licitud de subvenció i les despeses que han comportar les mateixes.
Aquesta justificació es farà mitjançant declaració responsable del legal representant de l'entitat , amb
el compromís de presentació de les documentacions justificades. En aquest afecte s'hauran de
complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal.

9.- Proposta de ratificació del conveni de col·laboració amb la Federació catalana de
basquetbol, per un import de 1.803,04 euros
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat aprova:
Ratificar la signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Lleida i la Federació Catalana
de bàsquet a Lleida per un import de 1.803,04 euros.
Es podrà lliurar una bestreta del 100% de la subvenció corresponent a cada anualitat dintre del segon
semestre de cada any.
La Federació Catalana de bàsquet a Lleida haurà de justificar en finalitzar l'any el desenvolupament
de les activitats incloses en la sol.licitud de subvenció i les despeses que han comportar les mateixes.
Aquesta justificació es farà mitjançant declaració responsable del legal representant de l'entitat , amb
el compromís de presentació de les documentacions justificades. En aquest afecte s'hauran de
complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal.

10.- Proposta de concessió d'un ajut de 2.585,00 euros al Fons català de Cooperació, per a
organitzar el curs de formació "Migracions i desenvolupament, relacions Nord-Sud"
Vist l'informe de la Tècnica en Cooperació Internacional, atès el previst en les bases d'execució del
pressupost vigent i el Decret de Delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern
per unanimitat s'acorda:
1r. Aprovar la proposta de concessió de la subvenció a l'entitat Fons Català de Cooperació per al
Desenvolupament amb NIF: G-17125832, amb un total de 2.585 euros, per a sufragar les despeses
ocasionades per l'organització a Lleida del Curs de Formació "Migracions i Desenvolupament, una
nova forma de cooperació i d'intercanvi en les relacions Nord-Sud" desenvolupat del 18 d'octubre al 6
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de novembre de 2004.
2n. Es lliurarà una bestreta del 100% de les esmentades subvencions dintre del segon semestre
d'aquest any.
3r. Les justificacions es faran conforme disposa les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a
l'exercici de 2004.

11.- Proposta de concessió d'una subvenció de 3.563,79 euros per a dotació de material a
l'Oficina de l'Agermanament 2004
Vist l'informe de la Tècnica en Cooperació Internacional, atès el previst en les bases d'execució del
pressupost vigent i el Decret de Delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern
per unanimitat s'acorda:
1r. Aprovar la concessió de subvenció per a la dotació de material per a l'Oficina de l'Agermanament
2004, amb les característiques següents:
Ajut: 3.563, 79 euros
Proveïdor: COMDESA E.U.-Olga Cecilia Ayala Bonilla
NIT: 809.010796-1
Partida: 460/490,00
Compte corrent on fer l'ingrès: 5006374 de l'Entitat BBVA.BANCO GANADERO (LÉRIDA-TOLIMA,
COLÒMBIA)
Entitat COMUNIDAD Y DESARROLLO
A nom de: Olga Cecilia Ayala Bonilla
2n Es lliurarà una bestreta del 100% de l'esmentat ajut, imputable a la partida pressupostària
municipal per l'exercici del 2004.
3r Les justificacions es faran conforme disposa les Bases d'Execució del Presupost Municipal per a
l'exercici 2004.

12.- Proposta de concessió d'una subvenció de 268,76 euros a l'Entitat "Sentido humano", per
al projecte "Acciones de prevención de embarazos en adolescentes de los grados 10 i 11 de 3
colegios de Lérida-Tolima"
Vist l'informe de la Tècnica en Cooperació Internacional, atès el previst en les bases d'execució del
pressupost vigent i el Decret de Delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern
per unanimitat s'acorda:
1r Aprovar la següent subvenció, per l'entitat següent a justificar abans de desembre de 2004:
Ajut: 268,76 euros
PROJECTE: Acciones prevención de embarazos en adolescentes de los grados 10 y 11 de tres
colegios de Lérida-Tolima (Colòmbia)- (ANNEX I)
Proveïdor: COMDESA E.U - Olga Cecilia Ayala Bonilla
NIT: 809.010.796- 1
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Partida: 460/490,00
Compte corrent on fer l'ingrès: 43500674 de l'Entitat BBVA-BANCO GANADERO (LÉRIDA-TOLÍMA,
COLÒMBIA)
Entitat: Comunidad y Desarrollo a Nom de: Olga Cecilia Ayala Bonilla
2n Es lliurarà una bestreta del 100% de l'esmentat ajut, imputable a la partida pressupostària
municipal per l'exercici del 2004.
3r. Les justificacions es faran conforme disposa les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a
l'exercici 2004.

13.- Proposta de concessió d'una subvenció de 600,00 euros al Fons Català de Cooperació, per
al muntatge de l'exposició "Construir la pau, els conflictes oblidats i el nou conflicte global
2004"
Vist l'informe de la Tècnica en Cooperació Internacional, atès el previst en les bases d'execució del
pressupost vigent i el Decret de Delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern
per unanimitat a'acorda:
1r. Aprovar la proposta de concessió de la subvenció a l'entitat Fons Català de Cooperació per al
Desenvolupament amb el NIF: G-17125832, amb un total de 600,- euros, per a sufragar les despeses
ocasionades per el transport, muntatge i desmuntatge de l'exposició "CONSTRUIR LA PAU, ELS
CONFLICTES OBLIDATS I EL NOU CONFLICTE GLOBAL", així com la seva utilització del 6 al 21
de novembre de 2004.
2n Es lliurarà una bestreta del 100% de les esmentades subvencions dintre del segon semestre
d'aquest any.
3r. Les justificacions es faran conforme disposa les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a
l'exercici de 2004.

14.- Proposta de concessió d'una subvenció de 9.020,71 euros a la Fundació Pagesos solidaris,
per la coordinació i formació continua pels temporers contractats a Lérida per la campanya de
recollida de fruita
Vist l'informe de la Tècnica en Cooperació Internacional, atès el previst en les bases d'execució del
pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern
per unanimitat acorda:
1r Aprovar la subvenció a la Fundació Pagesos Solidaris amb CIF G62551254, amb la finalitat de
sufragar les despeses ocasionades en la formació continuada com agents de codesenvolupament.
Ajut: Pagament d`'una única bestreta de 9.020,71 euros
Partida: 05-460 490.00
Compte corrent on fer l'ingrès: Caixa d'Estalvis de Catalunya 2013-0500 10 0213390109
A nom de: Fundació Pagesos Solidaris
2n Les funcions a desenvolupar per part de la Fundació Pagesos solidaris seran les següents:
.Donar suport i assessorament a les persones desplaçades
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.Desenvolupar cursos de formació continua.
.Realització d'un Curs d'Agents de Desenvolupament on sempre hi haurà d'haver les persones més
representatives del col.lectiu de temporeres leridenses , amb la finalitat de formar persones que
puguin impulsar iniciatives locals que generin projectes de desenvolupament social i econòmic en els
llocs d'origen.
3r Els pagaments es lliuraran en concepte d'una única bestreta, imputable a la partida pressupostària
municipal per l'exercici del 2004.
4t Les justificacions es faran conforme disposa les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a
l'exercici 2004.

15.- Proposta d'aprovació de les bases de la convocatòria per atorgar una beca de col·laboració
a l'Area de Cooperació internacional de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració
Vist l'informe del President de la Comissió de Cultura, Esports i Drets Civils, atès el previst en les
bases d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003,
la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar la proposta de les Bases de la convocatòria per atorgar una beca de col.laboració a l'Àrea de
Cooperació Internacionalde la Regidoria de Dets Civils, Cooperació i Immigració. El cost d'aquesta
Beca s'assumeix des del pressupost de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i immigració de
l'Ajuntament de Lleida dins la partida 05/460.227.09, amb un cost de 9.600 euros.

16.- Aprovació de la subvenció a la Societat Catalana de Medicina d'Urgència per al XI Congrés
d'Urgències i Emergències de Catalunya, amb una aportació econòmica per part de
l'Ajuntament de Lleida
Vist l'informe de la Directora de Serveis Personals i Salut Pública, atès el prvist en les bases
d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la
Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar la subvenció per fer front a part de les despeses generades per l'organització i realització del
XI Congrès d'Urgències i Emergències de Cataluyna organitzat per la Societat Catalana de Medicina
d'Urgència.Actua com a secretaria tècnica IP Congressos, amb NIF B-25017484.
Aprovar una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida de 900 euros amb càrrec a la
partida 08.410.489.01.
El pagament de la subvenció s'efectuarà un cop justificada la despesa.
La justificació de les despeses es farà en un termini de tres mesos mitjançant declaració responsable
del legal representant de l'organització del Congrés, en la què constarà l'efectiva realització dels
treballs acordats i les despeses que han comportat, així com la presentació de les factures que
acreditin la despesa realitzada . A l'esmentada justificació s'incorporarà el compromís de presentaciósi es demana per aquest Ajuntament -de les documentacions justificatives de les despeses
certificades (a aquests efectes s'hauran de complimentar les instruccions que fixi la intervencio
municipal).
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17.- Aprovació d'una subvenció a la Fundació d'Ostomia de Catalunya, per a l'organització de
les Jornades Nacionals d'Ostomia, amb una aportació econòmica per part de L'Ajuntament de
Lleida
Vist l'informe de la Directora de Serveis Personals i Salut Pública, atès el previst en les bases
d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la
Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar la subvenció per fer front a part de les despeses generades per l'organització i realització de
les Jornades Nacionals d'Ostomia per la fundació Ostomia de Catalunya, amb el NIF G-25509597.
Aprovar una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida de 1.000 euros amb càrrec a la
partida 08.410.489.01.
El pagament de la subvenció s'efectuarà un cop justificada la despesa
La justificació de les despeses es farà en un termini de tres mesos mitjançant declaració responsable
del legal representant de l'organització de les jornades, en la què constarà l'efectiva realització dels
treballs acordats i les despeses que han comportat, així com la presentació de les factures que
acreditin la despesa realitzada. A l'esmentada justificació s'incorporarà el compromís de presentació-si
es demana per aquest Ajuntament- de les documentacions justificades de les despeses certificades (a
aquests efectes s'hauran de complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal).

18.- Aprovació d'una subvenció a la Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives, per a
l'organització del V Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives, amb una
aportació econòmic per part de l'Ajuntament de Lleida
Vist l'informe de la Directora de Serveis Personals i Salut Pública, atès el previst en les bases
d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la
Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar la subvenció per fer front a part de les despeses generades per l'organització i realització del
V Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives, amb NIF G-61421418.
Aprovar una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida de 1.000 euros amb càrrec a la
partida 08.410.489.01.
El pagament de la subvenció s'efectuarà un cop justificada la despesa
La justificació de les despeses es farà en un termini de tres mesos mitjançant declaració responsable
del legal representant de l'organització de les jornades, en la què constarà l'efectiva realització dels
treballs acordats i les despeses que han comportat, així com la presentació de les factures que
acreditin la despesa realitzada. A l'esmentada justificació s'incorporarà el compromís de presentació-si
es demana per aquest Ajuntament- de les documentacions justificades de les despeses certificades (a
aquests efectes s'hauran de complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal).

19.- Aprovació d'una subvenció a la vocalia de Lleida de Metges de Familia per a l'organització
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de la IV Jornada d'Atenció Primaria de Salut a les Terres de Lleida, amb una aportació
econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida .
Vist l'informe de la Directora de Serveis Personals i Salut Pública, atès el previst en les bases
d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la
Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar la subvenció per fer front a part de les despeses generades per l'organització i realització de
la IV Jornada d'Atenció Primaria de Salut a les Terres de Lleida per la vocalia de Lleida de Metges de
Família, amb el NIF G-59061234.
Aprovar una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida de 951,00 euros amb càrrec a la
partida 08.410.489.01.
El pagament de la subvenció s'efectuarà un cop justificada la despesa.
La justificació de les despeses es farà en un termini de tres mesos mitjançant declaració responsable
del legal representant de l'organització del congrés, en la què constarà l'efectiva realització dels
treballs acordats i les despeses que han comportat, així com la presentació de les factures que
acreditin la despesa realitzada. A l'esmentada justificació s'incorporarà el comprimís de presentació -si
es demana per aquest Ajuntament - de les documentacions justificatives de les depeses certificades
(a aquests efectes s'hauran de complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal).

20.- Aprovació d'una subvenció a l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia Ilerda per a
l'organització de diverses activitats a dur a terme per tal de donar suport a pares i familiars
afectats, amb una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida
Vist l'Informe de la Directora de Serveis Personals i Salut Pública, atès el previst en les bases
d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de julio de 2003, la
Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar la subvenció per fer front a part de les despeses generades per les diverses activitats de
suport familiar a l'associació contra l'Anorèxia i la Bulímia Ilerda, amb el NIF G-25437872.
Aprovar una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida de 1.500,00 euros amb càrrec a
la partida 08.410.489.01.
El pagament de la subvenció s'efectuarà un cop justificada la despesa.
La justificació de les despeses es farà en un termini de tres mesos mitjançant declaració responsable
del legal representant de l'organització de la reunió, en la què constarà l'efectiva realització dels
treballs acordats i les despeses que han comportat, així com la presentació de les factures que
acreditin la despesa realitzada. A l'esmentada justificació s'incorporarà el compromís de presentació si es demana per aquest Ajuntament- de les documentacions justificatives de les despeses
certificades (a aquests efectes s'hauran de complimentar les instruccions que fixi la Intervenció
municipal).

21.- Aprovació d'una subvenció a la Lliga contra el Càncer comarques de Lleida, per a
l'organització del projecte "Pròtesis Provisional de Mama", amb una aportació econòmica per
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part de l'ajuntament de Lleida
Vist l'informe de la Directora de Serveis Personal i Salut Pública, atès el previst en les bases
d'execució del pressupost vigent i el Decret de delegació d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la
Junta de Govern per unanimita acorda:
Aprovar la subvenció per fer front a part de les despeses generades pel projecte "Pròtesis Provisional
de Mama" a la Lliga contra el Càncer Comarques de Lleida, amb el NIF G-25398934.
Aprovar una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Lleida de 500,00 euros amb càrrec a la
partida 08.410.489.01.
El pagment de la subvenció s'efectuarà un cop justificada la despesa.
La justificació de les despeses es farà en un termini de tres mesos mitjançant declaració responsable
del legal representant de l'organització de la reunió,en la què constarà l'efectiva realització dels
treballs acordats i les despeses que han comportat, així com la presentació de les factures que
acreditin la despesa realitzada. A l'esmentada justificació s'incorporarà el compromís de presentació si es demana per aquest Ajuntament- de les documentacions justificades de les despeses certificades
(a aquests efectes s'hauran de complimentar les instruccions que fixi la Intervenció municipal).

22.- -Proposta aprovació bases reguladores de la Convocatòria per a cobrir interinament una
plaça d'Enginyer/a
Vista proposta del Cap de la Secció de Personal i atesa la delegació efectuada per l'Alcaldia
mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a cobrir interinament una plaça d'Enginyer/a.

23.- Proposta de contractació mitjançant procedient negociat a l'empresa FERHOST,SL, per
prestar el servei d'elaboració i subministrament d'àpats pel centre d'acollida "La Panera",durant
el període de l'1 de juny de 2004 fins al 31 de març de 2005
Vista la proposta de la Cap de Negocial de Contractació i atesa la delegació efectuada per l'Alcaldia
mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat acorda:
1r.- Contractar per procediment negociat sense publicitat a l'empresa FERHOST,SL el servei
d'elaboració i subministrament d'àpats pel centre d'acollida "La Panera", condicionant-ho a que la
Paeria, decideixi en el seu cas, modificar la forma de gestió del servei i com a màxim 10 mesos, del 1
de juny de 2004 fins al 31 de març de 2005. El desistiment municipal no comportarà cap
indemnització.
2n.- El contracte es regirà pel Plec de Clàusules Generals per als Contractes de serveis d'aquest
Ajuntament.
3r.- Aprovar el preu per àpat que serà de 3,18 euros (3,08x3,4%), més IVA 7% que representa un
import total per àpat de 3,41 euros. S'estima que la quantitat aproximada del subministrament serà de
30.000 àpats, la quantitat aproximada pel nou contracte serà de 102.300,00 euros, dels quals seran
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imputats a l'exercici pressupostari de l'any 2004 la quantitat de 70.000,00 euros.
4r.- Que per la Intervenció Municipal s'habiliti el crèdit corresponent per al període de l'1 de gener fins
al 31 de març de 2005 per un import de 32.300,00 euros..

24.- Proposta de contractació mitjançant procediment negociat a l'empresa INPROSS
ASSISTÈNCIA A DOMICILI,SL per prestar el servei d'atenció a les Miniresidències municipals,
pel que fa a la miniresidència dels Magraners,durant el període del 15 de setembre de 2004 fins
al 14 de setembre de 2005
Vista la proposta de la Cap de Negociat de Contractació i atesa la delegació efectuada per l'Alcaldia
mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat acorda.
1r.- Contractar per procediment negociat sense publicitat a l'empresa IMPROSS ASSISTÈNCIA A
DOMICILI, SL el servei d'atenció a les Miniresidències municipals, pel que fa a l'equipament
residencial de Magraners condicionant-ho a que la Paeria, decideixi en el seu cas, modificar la forma
de gestió del servei i com a màxim 1 any, del 15 de setembre de 2004 fins al 14 de setembre de 2005.
El desistiment municipal no comportarà cap indemnització.
El volum d'hores a contractar serà:
DE 15 DE SETEMBRE A 31 DE DESEMBRE DE 2004
HORES FESTIVES
280

HORES NOCTURNES
100

HORES DIÜRNES
579

DE 1 DE GENER A 14 DE SETEMBRE DE 2005
HORES FESTIVES HORES NOCTURNES
616
300

HORES DIÜRNES
1389

2n.- El contracte es regirà pel Plec de Clàusules Generals per als Contractes de serveis d'aquest
Ajuntament.
3r.- Aprovar la despesa per un import de 46.666,39 euros, dels quals 13.693,79 corresponent al
període del 15 de setembre fins al 31 de desembre de 2004 .
4r.- Que per la Intervenció Municipal s'habiliti el crèdit corresponent per al període de l'1 de gener fins
al 14 de setembre de 2005 per un import de 32.972,60 euros.

25.- Proposta d'aprovació de l'abonament a l'empresa BÀSIC SERVEIS ESCOLARS,SL del servei
de monitors de menjador dintre del Projecte Estiu dels Petits/Estiu de Joc, 2004
Vista la proposta del Cap de Negociat de Contractació i atesa la delegació efectuada per l'Alcaldia
mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Abonar el servei de monitors de menjador dintre del Projecte Estiu dels Petits/Estiu de Joc, 2004, a
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l'empresa BÀSIC, SERVEIS ESCOLARS,SL amb CIF B-25328147, per un import de 30.000,00 euros.

26.- Proposta d'aprovació de la Liquidació de les obres de la Memòria Valorada de
l'eixamplament del Pont del Camí de la Mariola sobre el Canal de Pinyana i serveis afectats i
abonar a l'emprea JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO,SA l'import de la mateixa
Vista la proposta del Cap de Negociat de Contractació i atesa la delegació efectuada per l'Alcaldia
mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Aprovar la Liquidació de les obres de la Memòria Valorada de l'eixamplament del Pont del Camí de la
Mariola sobre el canal de Pinyana i serveis afectats i abonar a l'empresa JOSE ANTONIO ROMERO
POLO,SA, amb NIF. A-25036880, la quantitat de 31.200,00 euros segons factura núm. 20040279 de
data 25 de juny de 2004.

27.- Proposta d'aprovació del Projecte d'intervenió integral en el barri de La Mariola
Vista la proposta de la Cap de Contractació i atesa la delegació efectuada per l'Alcaldia mitjançant
Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat acorda:
1r.- Aprovació del Projecte d'intervenció integral en el barri de la Mariola, en els termes del document
que s'annexe.
2n.- Complementar l'acord de la Comissió de data 18 d'octubre de 2004, establint que l'import de la
sol.licitud de subvenció és de 14.000.000,00 euros, de conformitat amb el pressupost previst
d'Intervenció que és el següent:
2005/Eur

2006/Eur

2007/Eur

2008/Eur

Total/Euros

Generalitat: 1.505.000 4.225.000
3.830.000 4.440.000
14.000.000
Ajuntament: 325.000
925.000
795.000
815.000
2.860.000
ADIGSA:
425.000
405.000
1.000.000
0
1.830.000
__________________________________________________________
TOTAL
2.255.000 5.555.000 5.625.000
5.255.000
18.690.000

28.- Aprovant l'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de l'Associació Lleidatana de
Comerç Just
Vist l'informe del President de la Comissió de Participació, Educació i Sostenibilitat i atesa la delegació
efectuada per l'Alcaldia mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003 , la Junta de Govern per
unanimitat acorda:
Donar d'alta a l'entitat Associació Lleidatana de Comerç Just en el Registre Municipal d'Associacions,
amb el número d'ordre 358, d'acord amb la legislació vigent, acord plenari de data 30 de juny de 1989
i el Reglament Municipal de Participació Ciutadana.
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29.- Aprovant l'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de l'entitat Associació Unión
de Emigrantes Kawral Fuladuu Senegal
Vist l'informe del President de la Comissió de Participació, Educació i Sostenibilitat i atesa la delegació
efectuada per l'Alcaldia mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per
unanimitat acorda:
Donar d'alta a l'entitat Associció Unión de Emigrantes Kawral Fuladuu Senegal en el Registre
Municipal d'Associacions, amb el número d'ordre 359, d'acord amb la legislació vigent, acord plenari
de data 30 de juny de 1989 i el Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

30.- Aprovant la justificació de la subvenció concedida a l'entitat RADIO POPULAR SA-CADENA
COPE LLEIDA, per la realització del concurs infantil de dibuix ecològic
Vista la proposta del Presdient de la Comissió de Participació, Educació i Sostenibilitat i atesa la
delegació efectuada per l'Alcaldia mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern
per unanimitat acorda:
Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Radio Popular SA A-28281368 -Cadena
Cope Lleida, expedient SO 421/04 ES, per haber complert la finalitat de la subvenció i lliurar la resta
de l'import pendent.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari
Vist i plau
L´alcalde
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