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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 12 de març de 2020. A la Sala de 
Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta 
de Govern sota la presidència presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb 
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, 
Sra. Rosalia Carnicé Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
 

Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
 
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 

 
 
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. 358/2019, de 21 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 389,70€. 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 
 

Número d’Expedient: 51/2020 
Titular/peticionari: P.P., J.M. 
Emplaçament: RONDA SANT PERE, 34 
ICIO: 24,00 
Taxa: 0,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
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Número d’Expedient: 52/2020 

Titular/peticionari: T.S.M., C. 
Emplaçament: PASSEIG TORRE PINTO, 14 CASA 6 
ICIO: 18,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 53/2020 
Titular/peticionari: B.B., O.D. 
Emplaçament: C/ SANT JORDI, 21 1 A 
ICIO: 126,80 
Taxa: 63,40 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 55/2020 
Titular/peticionari: G.T., C. 
Emplaçament: C/ GAUDI, 4 
ICIO: 0,00 
Taxa: 0,00 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 56/2020 
Titular/peticionari: C.P C/ TARRAGONA, 9 
Emplaçament: C/ TARRAGONA, 9 
ICIO: 97,00 

Taxa: 48,50 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

 

 
 

3. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SERBONIU CONTRA 

L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 28/11/2019 DESESTIMACIO 

RECLAMACIO OBRA SANTA CRISTINA I ESTRELLA 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I. En la data 02/11/2017, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil 
SERBONIU, SL el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT 

PLA DE BARRIS FASE 1. El termini d’execució de les obres es va fixar en 3 mesos el còmput 
del qual s’havia d’iniciar a partir de la data del lliurament de l’Acta de comprovació del 
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Replantejament, sempre i quan hagués estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i 

salut en el treball. 
II. En la data 06/11/2017, fou aprovat el Pla de Seguretat i salut de les obres per mitjà del 
Decret de l’Alcaldia 360/2017, el quan fou notificat al contractista SERBONIU, SL en la data 
08/11/2017. 

III. En la data 08/01/2018, fou signada l’Acta de comprovació del replantejament de les 
obres, en la que es va posar de manifest el següent: “La conformitat amb el replantejament 
que, d’acord amb l’art. 126 del TRLCSP, s’ha efectuat prèviament en els termes que estableix 
la normativa vigent. Que les obres definides en el projecte son realitzables i no existeixen 
impediments o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les. Que la direcció 

d’obra, d’acord amb el contractista/adjudicatari, n’autoritza el seu començament. El termini 
d’execució de les obres s’estableix en TRES (3) MESOS, comptats des de l’endemà de la 

signatura d’aquesta acta”. 

IV. En la data 20/08/2018 es va signar l’Acta de recepció definitiva de les obres 
d’urbanització dels carrers Santa Cristina i Estrella. 

V. En la data 09/07/2019 (NRE 2019/12018), va tenir entrada de l’escrit presentat per part 
de SERBONIU, SL de valoració de costos ocasionats per l’aturada de les esmentades obres 
durant el termini de 3 mesos i la reclamació del seu pagament. Considera que se li han de 
indemnitzar els costos directes de l’obra, els quals els associa a despeses de personal, a raó 
de tres mesos de parada d’obra, els quals ascendeixen a 9.000 euros i a despeses  generals 
de l’obra que ascendeixen a 9.715,23 euros, atès que l’obra es va paralitzar per una causa 

que no li era imputable. 

VI. La Junta de Govern de 28 de novembre de 2019, en relació amb la  reclamació de 
perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per les obres D’URBANITZACIÓ DELS 

CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, va 

acordar entre altres aspectes: 
 
Primer: Desestimar la reclamació de perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per 
les obres D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. 
ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, ja que la mateixa respon a càlculs teòrics i no a una 
demostració efectiva de danys causats, ja que, no existeix un anàlisi comparatiu de les 
despeses generals en un període d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que 

les obres estan suspeses; per que es basa en la simple aplicació d’un percentatge (el 
percentatge del 7,72% que es correspon a la facturació que segons l’empresa ha tingut per 
l’obra objecte d’aquest informe, a la totalitat de les seves despeses generals); i per que no 
existeix una justificació de la necessitat de mantenir el personal adscrit a l’obra que al·lega. 
 
VII. L’empresa Serboniu, en data de 3 de gener de 2020, ha presentat recurs de reposició 
contra l’esmentat acord, i en el qual, a diferencia de l’escrit de reclamació inicial, renuncia a 

la reclamació feta inicialment en concepte de despeses generals, i en conseqüència al seu 
import, però manté la seva reclamació per un conjunt de conceptes indemnitzatoris, que 
ascendeixen a 5.985,86. Les despeses que considera indemnitzables son: 

 
- Nomina de la persona que feia la revisió diària de les proteccions de seguretat 
- Cost Leasing del vehicle 

- Acreditació de les despeses financeres vinculades a l’aval 
 
VIII. Atès l’exposat, i vist l’informe de secretaria de data 27 de novembre de 2019,  es va 
sol·licitar al director facultatiu de l’obra que donés resposta en un termini de 10 dies a 
comptar des del dia següent al de la recepció del present requeriment a les següents 
qüestions: 
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- Si la dilació en l’obtenció de l’autorització del senyor R. per passar el cable elèctric 
per la seva façana va suposar la paralització de les obres, i en cas afirmatiu quines 
eren les partides que no estaven executades, si tenim present que en el moment en 
que segons l’empresa es produeix la suspensió de les obres, les mateixes estaven 
executades al 99,973%?, i per que finalment s’emet acta de recepció de les obres 
sense que aquest import restant que ascendeix a 61,82 euros no es certifica?.  

- Si el retràs en l’execució de les obres i també la presumpta suspensió de les 

mateixes és imputable única i exclusivament a la manca d’autorització d’aquell 
propietari per permetre passar el seu cablejat elèctric per la seva façana? 

- Per al supòsit de que la suspensió en l’execució de les obres hagués estat imputable 

a la causa prevista al punt anterior, que certifiqui si les despeses que acredita 
l’interessat SERBONIU son conseqüència de la paralització de les mateixes i si el seu 
import es imputable íntegrament a la realitat dels fets. 

 
IX. El director facultatiu de l’obra, en data de 21 de febrer de 2020 (registre d’entrada 2020-
2904 de 28 de febrer de 2020) ha emès informe, el qual consta a l’expedient, en el que 
literalment es diu que: 

1.- Que l’incident per manca d’autorització del Sr. R per passar per la seva façana el cable 

elèctric, no va afectar a les obres dels carrers Santa Cristina i Estrella, ja que com diu 
l’informe que s’adjunta del coordinador de seguretat i salut (ANEX 1), les proteccions 
solament es van fer en el carrer Onze de Setembre a l’alçada de la mitgera entre els 
números 13-15, just enfront del carrer Estrella. Cal subratllar que ja s’havia certificat 
pràcticament la totalitat de l’obra dels carrers, quedant pendent un import de 61,82 €, 
representant el 99,973 % del total. 

2.- Que tal i com s’ha exposat en l’apartat anterior aquest incident no va suposar cap retràs 

en les obres d’Urbanització dels Carrers de Santa Cristina i Estrella.  

3.- Que a pesar de que l’import reclamat no es imputable a l’execució de les obres dels 

carrers Santa Cristina i Estrella, em remeto al informe redactat pel Sr. VG de data 17 de 
febrer de 2020, on la valoració total es de 1.245,49 € (PEM) i que entenc que, si s’escau, 
s’hauria d’imputar al carrer Onze de Setembre en la seva totalitat.  

FONAMENTS DE DRET 

L’article 123 de la Llei 39/2015 expressament diu que: “1. Els actes administratius que posin 
fi a la via administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el 

mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 2. No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que 
sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat.” 

I l’article 124 de la norma anterior diu que: “1. El termini per interposar el recurs de 
reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Un cop transcorregut aquest termini, únicament es 

pot interposar un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la 
procedència del recurs extraordinari de revisió. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres 
possibles interessats poden interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir 

de l’endemà del dia en què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte 
presumpte. 2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes 3. 
Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el recurs esmentat.” 

Per la seva part, l’article  24.1 de la Llei 39/2015, en el seu darrer paràgraf també diu 
que  diu que “El sentit del silenci també és desestimatori en els procediments d’impugnació 
d’actes i disposicions i en els de revisió d’ofici iniciats a sol·licitud dels interessats”. No 
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obstant, l’article 22 de llei 39/2015 diu que “L’Administració està obligada a dictar una 

resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma 
d’iniciació”. I al respecte l’article 24.3 de la Llei 39/2015 diu que “l’obligació de dictar 
resolució expressa a què es refereix l’apartat primer de l’article 21 està subjecta al règim 
següent: b) En els casos de desestimació per silenci administratiu, la resolució expressa 
posterior al venciment del termini l’ha d’adoptar l’Administració sense cap vinculació al sentit 
del silenci”. 
 

Atès l’exposat l’article 24.3 de la llei 39/2015, i vist l’informe del director facultatiu de l’obra, 

que expressament diu que:  

1.- Que l’incident per manca d’autorització del Sr. R per passar per la seva façana el cable 
elèctric, no va afectar a les obres dels carrers Santa Cristina i Estrella, ja que com diu 
l’informe que s’adjunta del coordinador de seguretat i salut (ANEX 1), les proteccions 
solament es van fer en el carrer Onze de Setembre a l’alçada de la mitgera entre els 
números 13-15, just enfront del carrer Estrella. Cal subratllar que ja s’havia certificat 
pràcticament la totalitat de l’obra dels carrers, quedant pendent un import de 61,82 €, 

representant el 99,973 % del total. 

2.- Que tal i com s’ha exposat en l’apartat anterior aquest incident no va suposar cap retràs 
en les obres d’Urbanització dels Carrers de Santa Cristina i Estrella.  

3.- Que a pesar de que l’import reclamat no es imputable a l’execució de les obres dels 
carrers Santa Cristina i Estrella, em remeto al informe redactat pel Sr. VG de data 17 de 
febrer de 2020, on la valoració total es de 1.245,49 € (PEM) i que entenc que, si s’escau, 
s’hauria d’imputar al carrer Onze de Setembre en la seva totalitat.  

Per l’exposat es proposa l’adopció del següent acord: 

Primer: Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa SERBONIU SL contra 
l’acord de la Junta de govern de 28 de novembre de 2019 pel que es desestimar la 
reclamació de perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per les obres 
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT 

PLA DE BARRIS FASE 1. 

Segon: Notificar el present acord a l’empresa SERBONIU SL amb el següent peu de recurs: 
1. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 

dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació 2.  No obstant, podrà 
interposar-se qualsevol altre recurs que s’estimi més adient per a la defensa dels respectius 
drets.   

 

4. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SERBONIU CONTRA L'ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN DE 28/11/2019 DESESTIMACIO RECLAMACIO OBRA 
CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE 

 
Antecedents de fet: 
 
I. En la data 02/11/2017, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil 

SERBONIU, SL el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE 
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. El termini d’execució de les obres es va fixar 
en 3 mesos el còmput del qual s’havia d’iniciar a partir de la data del lliurament de l’Acta de 
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comprovació del Replantejament, sempre i quan hagués estat notificada l’aprovació del Pla 

de seguretat i salut en el treball. 
II. En la data 06/11/2017, fou aprovat el Pla de Seguretat i salut de les obres per mitjà del 
Decret de l’Alcaldia 360/2017, el quan fou notificat al contractista SERBONIU, SL en la data 
08/11/2019. 

III. En la data 06/11/2017, fou signada l’Acta de comprovació del replantejament de les 
obres, en la que es va posar de manifest el següent: “que les obres definides al projecte son 
realitzables i no existeixen impediments o servituds aparents no considerades que puguin 
afectar-les; que el coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres ha informat 
favorablement el Pla de Seguretat i Salut; que s’estableix el termini d’execució de les obres 

en 3 mesos, comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta”. 

IV. En la data 18/12/2017, fou formalitzada en document administratiu la MODIFICACIÓ 1 
del CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE 
DE SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). L’abast de la modificació 
tenia per objecte l’eliminació de la partida corresponent a la instal·lació de la base dels 
contenidors soterrats de recollida d’escombraries, per import de 44.125,00 € (IVA exclòs), 
restant subsistent i amb plens efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagués estat 

objecte de modificació, el contracte subscrit en la data 02 de novembre de 2017. 
V. En la data 05/03/2018 es va signar una Acta de recepció parcial del carrer Ciutat de 

Lleida. 

VI. En la data 18/09/2018 es va signar l’Acta de recepció definitiva de les obres 

d’urbanització del carrer Onze de setembre i Ciutat de Lleida. 

VII. En la data 09/05/2019 (NRE 2019/12018), va tenir entrada l’escrit presentat per part de 
SERBONIU, SL de valoració de costos ocasionats per l’aturada de les esmentades obres 

durant el termini de 3 mesos i la reclamació del seu pagament. Considera que se li han de 
indemnitzar els costos directes de l’obra, els quals els associa a despeses de personal, a raó 
de tres mesos de parada d’obra, els quals ascendeixen a 9.000 euros i a despeses  generals 
de l’obra que ascendeixen a 6.630,87 euros, atès que l’obra es va paralitzar per una causa 

que no li era imputable. 

VIII. La Junta de Govern de 28 de novembre de 2019, en relació amb la reclamació de 
perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per les obres D’URBANITZACIÓ DELS 
CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS 

FASE 1, va acordar entre altres aspectes: 
 
Primer: Desestimar la reclamació de perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per 
les obres D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE 
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, ja que la mateixa respon a càlculs teòrics i no 
a una demostració efectiva de danys causats, ja que, no existeix un anàlisi comparatiu de les 
despeses generals en un període d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que 

les obres estan suspeses; per que es basa en la simple aplicació d’un percentatge (el 

percentatge del 6,44% que es correspon a la facturació que segons l’empresa ha tingut per 
l’obra objecte d’aquest informe, a la totalitat de les seves despeses generals); i per que no 
existeix una justificació de la necessitat de mantenir el personal adscrit a l’obra que al·lega. 
 
VII. L’empresa Serboniu, en data de 3 de gener de 2020, ha presentat recurs de reposició 

contra l’esmentat acord, i en el qual, a diferencia de l’escrit de reclamació inicial, renuncia a 
la reclamació feta inicialment en concepte de despeses generals, i en conseqüència al seu 
import, però manté la seva reclamació per un conjunt de conceptes indemnitzatoris, que 
ascendeixen a 8.997,78. Les despeses que considera indemnitzables son: 
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- DOCUMENT NÚMERO DOS, nòmina d’en I G, que feia la revisió diària de les proteccions 
de seguretat. 

- DOCUMENT NÚMERO TRES, nòmina d’en N., E., que assumia aquesta tasca 

durant els caps de setmana. 

DOCUMENT NÚMERO QUATRE, cost del Leasing del vehicle que utilitzaven els 

esmentats treballadors per aquesta concreta feina. 

- DOCUMENT NÚMERO CINC, quadre de característiques del vehicle, a fi i 

efecte d’acreditat-ne el consum. 

- DOCUMENT NÚMERO SIS, acreditació del preu del gasoli.  

- DOCUMENT NÚMERO SET, acreditació del cost de manteniment del vehicle. 

- DOCUMENT NÚMERO VUIT, acreditació de la ruta que feien els 

treballadors. 

- DOCUMENT NUMERO NOU, acreditació de les despeses financeres 

vinculades a l’aval. 

 
VIII. Atès l’exposat, i vist l’informe de secretaria de data 27 de novembre de 2019,  es va 
sol·licitar al director facultatiu de l’obra que donés resposta en un termini de 10 dies a 
comptar des del dia següent al de la recepció del present requeriment a les següents 

qüestions: 

 
- Si la dilació en l’obtenció de l’autorització del senyor R. per passar el cable elèctric 

per la seva façana va suposar la paralització de les obres, i en cas afirmatiu quines 
eren les partides que no estaven executades, si tenim present que en el moment en 
que segons l’empresa es produeix la suspensió de les obres, les mateixes estaven 
executades al 99,973%?, i per que finalment s’emet acta de recepció de les obres 

sense que aquest import restant que ascendeix a 61,82 euros no es certifica?.  
- Si el retràs en l’execució de les obres i també la presumpta suspensió de les 

mateixes és imputable única i exclusivament a la manca d’autorització d’aquell 
propietari per permetre passar el seu cablejat elèctric per la seva façana? 

- Per al supòsit de que la suspensió en l’execució de les obres hagués estat imputable 
a la causa prevista al punt anterior, que certifiqui si les despeses que acredita 
l’interessat SERBONIU son conseqüència de la paralització de les mateixes i si el seu 

import es imputable íntegrament a la realitat dels fets. 
 
IX. El director facultatiu de l’obra, en data de 18 de febrer de 2020 (registre entrada 2020-
3494 de 9 de març de 2020) ha emès informe, el qual consta a l’expedient, en el que 
literalment es diu que: 

Consideracions sobre les qüestions plantejades. 

Consideracions sobre si la dilació en l’obtenció de l’autorització del senyor R. per passar el 

cable elèctric per la seva façana va suposar la paralització de les obres, i conseqüentment si 

el contractista hagués pogut continuar executant altres partides del projecte o no. 

Els treballs de les noves instal·lacions de la xarxa de distribució d’energia elèctrica d’Endesa 

es van anar posposant, fins que la resta de partides d’obra estiguessin acabada, per tant es 
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pot considerar que el fet de no tindre autorització del senyor R. per passar el cablejat elèctric 

SI va suposar la paralització de les obres i NO era possible executar altres partides. 

Consideracions en cas, que la qüestió anterior tingués una resposta negativa, si no hi havia 

cap alternativa provisional que des del punt de vista tècnic hagués permès continuar amb 

l’execució de les obres fins a l’obtenció de l’autorització del propietari, com podria haver 

estat posar algun pal o altre suport provisional per on subjectar el cablejat. 

Tal com s’ha dit anteriorment l’obra estava pràcticament acabada a falta de les obres de la 

xarxa elèctrica i la xarxa de distribució elèctrica implicava el pas del cablejat per façana, i 

per tant NO havia cap altra alternativa. 

Consideracions en el cas que aquesta darrera qüestió fos negativa, si el retràs en l’execució 

de les obres i també la presumpta suspensió de les mateixes és imputable única i 

exclusivament a la manca d’autorització d’aquell propietari per permetre passar el seu 

cablejat elèctric per la seva façana. 

Sense l’autorització del propietari no era possible passar el cablejat per la façana, com 

tampoc es podien finalitzar els treball d’adequació d’instal·lacions existent i la seva supervisió 

a càrrec d’Endesa segons el conveni. I tampoc acabar d’executar la part de paviment 

necessariament obert davant del transformador. Per tant no es podia continuar l’obra i 

conseqüentment aquesta es va haver d’aturar fins a obtenir l’autorització. 

Consideracions per al supòsit de que la suspensió en l’execució de les obres hagués estat 

imputable a la causa prevista en el punt anterior, que certifiqui si les despeses que acredita 

l’interessat SERBONIU són conseqüència de la paralització de les mateixes i si el seu import 

és imputable íntegrament a la realitat dels fet. 

La despesa reclamada per la neteja de col·lectors NO a suposat cap retard en l’execució de 

les obres. No es va certificar. 

La suspensió de les obres en tot cas és imputable únicament als treballs de la xarxa elèctrica 

d’Endesa. 

Despeses que acredita SERBONIU: 

Operari- Revisió proteccions seguretat en dies laborables 4.442,23 

Responsable- Revisió proteccions seguretat en dies festius 3.082,78 

Reclamació neteja de col·lectors 2.760,99 

Despesa aval 3 mesos (cost 20€/mensuals) 60,00 

Recepció obres a 18 de setembre de 2018. A dia 18 de setembre de 

2019 la garantia estava exhaurida i s’ha de tenir retorn d’aval. A dia 

d’avui no es té retornat l’aval, Cost octubre, novembre i desembre 
60,00 

TOTAL COSTOS DIRECTES 10.405,99 

Despeses Generals 13% 1.352,78 

TOTAL RECLAMACIÓ JUSTIFICADA (IVA no inclòs) 11.758,77 
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L’import imputable per l’aturada de les obres, es justifica per la revisió de les proteccions de 

seguretat durant tots els dies (feines i festius dels mesos juny, juliol i agost) emprant 2 

hores per la feina de revisió de la seguretat. 

S’ha demanat al Coordinador de seguretat i salut la valoració del manteniment de les 

mesures de seguretat i salut adoptades durant el tres mesos d’aturada. S’adjunta l’informe 

de valoració efectuat (data 17.02.2020). 

De la valoració efectuada es conclou que els COSTOS DIRECTES imputable a les 

mesures de seguretat per l’aturada de les obres són de 1.245,49 euros. 

FONAMENTS DE DRET 

L’article 123 de la Llei 39/2015 expressament diu que: “1. Els actes administratius que posin 
fi a la via administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el 
mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 2. No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que 

sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat.” 

I l’article 124 de la norma anterior diu que: “1. El termini per interposar el recurs de 

reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Un cop transcorregut aquest termini, únicament es 
pot interposar un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la 
procedència del recurs extraordinari de revisió. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres 
possibles interessats poden interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir 
de l’endemà del dia en què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte 
presumpte. 2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes 3. 
Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el recurs esmentat.” 

Per la seva part, l’article  24.1 de la Llei 39/2015, en el seu darrer paràgraf també diu 
que  diu que “El sentit del silenci també és desestimatori en els procediments d’impugnació 

d’actes i disposicions i en els de revisió d’ofici iniciats a sol·licitud dels interessats”. No 
obstant, l’article 22 de llei 39/2015 diu que “L’Administració està obligada a dictar una 
resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma 
d’iniciació”. I al respecte l’article 24.3 de la Llei 39/2015 diu que “l’obligació de dictar 
resolució expressa a què es refereix l’apartat primer de l’article 21 està subjecta al règim 
següent: b) En els casos de desestimació per silenci administratiu, la resolució expressa 

posterior al venciment del termini l’ha d’adoptar l’Administració sense cap vinculació al sentit 

del silenci”. 
 

Atès l’exposat l’article 24.3 de la llei 39/2015, i vist l’informe del director facultatiu de l’obra, 

que expressament diu que:  

La suspensió de les obres en tot cas és imputable únicament als treballs de la xarxa elèctrica 

d’Endesa. 

Import imputable per neteja de col·lector 2.760,99 

Import imputable per aturada de l’obra 7.525,00 

Despeses d’avals 120,00 

TOTAL COSTOS DIRECTES 10.405,99 
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L’import imputable per l’aturada de les obres, es justifica per la revisió de les proteccions de 

seguretat durant tots els dies (feines i festius dels mesos juny, juliol i agost) emprant 2 

hores per la feina de revisió de la seguretat. 

S’ha demanat al Coordinador de seguretat i salut la valoració del manteniment de les 

mesures de seguretat i salut adoptades durant el tres mesos d’aturada. S’adjunta l’informe 

de valoració efectuat (data 17.02.2020). 

De la valoració efectuada es conclou que els COSTOS DIRECTES imputable a les 

mesures de seguretat per l’aturada de les obres són de 1.245,49 euros.” 

De l’exposat es desprèn que la indemnització reclamada ascendeix a 1.245,49 euros. Pel que 

fa a les despeses en concepte de despeses d’aval, a les quals no s’hi refereix ni el director de 

l’obra, ni el coordinador de seguretat,  s’ha de dir que el reclamant acredita unes despeses 

bancàries en concepte de comissió per al manteniment del aval per al període compres entre 

el 18/07/2018 al 17/10/2018  per import de 60 euros, mitjançant document bancari del 

BBVA, però no presenta cap altre document acreditatiu, pel que de les despeses financeres 

que reclama, que les quantifica en l’import de 120 euros, només se li poden reconèixer 60 

euros. 

Finalment pel que fa a l’import imputable a la neteja del col·lector, ja en l’acord de la junta 
de govern de 28 de novembre de 2019 ja es va exposar el que al respecte d’aquesta 
reclamació havia dit  l’arquitecte del Consell Comarcal actuant en funcions de tècnic 
municipal el Sr.CG, en el seu informe de 26/11/2019, que es reprodueix en aquest punt:  
 
“7. Finalment, volem fer constar que pel que fa a les obres d’urbanització dels carrers Ciutat 
de Lleida i Onze de setembre, la reclamació inclou un concepte referent a obres realitzades i 

no certificades consistents en la neteja de la claveguera existent al carrer Onze de setembre.  
Es tracta d’uns treballs que va ser necessari realitzar amb caràcter previ a l’execució de les 
obres del projecte, ja que la constructora va assabentar a l’Ajuntament que aquesta 
claveguera estava parcialment obstruïda per una gran quantitat de residus sòlids, en la seva 
majoria graves que procedents de la resta de la xarxa. Un cop verificat els fets, els 
l’Ajuntament va ordenar a la constructora que procedís a retirar els residus. 
 

Per tal d’abonar a la constructora el import dels treballs realitzats, és va plantejar que es 
farien les gestions oportunes per tal que el seu cost fos assumit per SOREA a càrrec del 

conveni que té amb l’Ajuntament pel manteniment i la realització d’obres de millora de la 
xarxa de sanejament.  
Segons consta a la reclamació de SERBONIU aquesta darrera qüestió no està encara resolta i 
a dia d’avui encara resta pendent l’abonament de les obres per una quantitat de 2.760,99 €, 

qüestió que caldria resoldre” 

Import imputable per neteja de col·lector 2.760,99 

Import imputable per aturada de l’obra 7.525,00 

Despeses d’avals 120,00 

TOTAL COSTOS DIRECTES 10.405,99 
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En base aquesta argumentació, en el mateix acord de junta de govern de 28  de novembre 

de 2019, ja es va acordar, literalment: 

Segon: Reconeixer a l’empresa serboniu S.L l’obligació de satisfer la quantitat de 2.760,99€ 
en concepte de neteja de residus de la claveguera existent al Carrer onze de setembre. 
 
En relació a aquest assumpte, l’empresa Serboniu SL, en el seu escrit de recurs de reposició 
també posa de manifest que “l’errada és palesa en tant que necessàriament el que es 

reconeix a SERBONIU S.L. no es l’obligació de satisfer sinó el dret a percebre i la correlativa 
obligació de SOREA de satisfer SERBONIU S.L. la quantitat de 2.760,99 €, procedint la seva 

rectificació a l’empara del que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre.” 
 
Al respecte d’aquesta darrera qüestió, dir que es procedent reconèixer l’errada i que es 
procedeixi a la seva rectificació, de conformitat amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, que expressament diu que ” Les administracions públiques poden rectificar, així 
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 

fet o aritmètics existents en els seus actes”.  De forma que en l’acord de 28 de novembre de 
2019,  on hi diu: 
 
Segon: Reconeixer a l’empresa serboniu S.L l’obligació de satisfer la quantitat de 2.760,99€ 
en concepte de neteja de residus de la claveguera existent al Carrer onze de setembre. 

 

Ha de dir:  

Segon: Reconeixer a l’empresa serboniu S.L el seu dret a que se li  satisfaci la quantitat de 
2.760,99 € en concepte de neteja de residus de la claveguera existent al Carrer onze de 

setembre. 

 

Per l’exposat es proposa l’adopció del següent acord: 

Primer: Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per l’empresa SERBONIU SL 
contra l’acord de la Junta de govern de 28 de novembre de 2019 pel que es va desestimar la 
reclamació de perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per les obres 
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE, de forma que 
se li reconeix una indemnització en concepte de suspensió del contracte per una causa 
imputable a la administració per import de 1.305,49, del quals 1.245,49 euros responen a 

mesures de seguretat i 60 euros a despeses financeres. 

Segon: Corregir l’acord de la junta de govern de 28 de novembre de 2019 de forma que on 
hi diu: Segon: Reconeixer a l’empresa serboniu S.L l’obligació de satisfer la quantitat de 

2.760,99 € en concepte de neteja de residus de la claveguera existent al Carrer onze de 

setembre. Ha de dir:  Segon: Reconeixer a l’empresa serboniu S.L el seu dret a que se li  
satisfaci la quantitat de 2.760,99 € en concepte de neteja de residus de la claveguera 
existent al Carrer onze de setembre. 
 

Tercer: Notificar el present acord a l’empresa SERBONIU SL amb el següent peu de recurs: 

1. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 
dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació 2.  No obstant, podrà 
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interposar-se qualsevol altre recurs que s’estimi més adient per a la defensa dels respectius 

drets.   

 
5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI PRIVAT 

D'ARTISTA RERPESENTAT PER RAMBLEJANT, SLU PER AL CONCERT DEL 

DISSABTE DIA 7 DE MARÇ DE 2020. 
 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de representació artística per al 
concert de JOAN REIG que tindrà lloc el dissabte dia 7 de març de 2020. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert 
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al 
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. En 
conseqüència, la preparació i adjudicació del contracte està sotmesa al règim jurídic establert 
a la LCSP i els seus efectes, modificació i extinció al dret privat, d’acord amb allò que disposa 
l’article 26.2 de la mateixa llei.  
 
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del 

contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com 
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la 
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que 
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric 
Espanyol. 

 
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.  
 
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 

ha estat informada per part de la Intervenció de fons. De conformitat amb allò establert a 
l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat 
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública. 

Vista la proposta de prestació del servei per part de Ramblejant SLU amb el CIF: B55525497 
en la representació del grup musical, la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació 
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme 
estableix l’art. 131.3 de la LCSP. 

 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ AVANÇAT del CONTRACTE PRIVAT 
DE SERVEIS D’ARTISTA PER AL CONCERT DE JOAN REIG QUE TINDRÀ LLOC EL 
DISSABTE DIA 7 DE MARÇ DE 2020. Tercer. Conforme estableix la Disposició addicional 
tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva de 
l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar-lo. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de RAMBLEJANT 

SLU amb el CIF: B55525497, en la representació de l’artista Joan Reig. 
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 La retribució del contracte: 3.020,00 € (IVA exclòs). 

 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la 
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.  

 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  
 
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de 

preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

 Formalització del contracte:  
 
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 

acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 
de la LCSP. 

 

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 

Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i 
als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 

 
6. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS 

TREBALLS DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT 
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. 

 
És objecte d’aquest contracte el desenvolupament de les funcions de DIRECCIÓ I INSPECCIÓ 
DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL 
MUNICIPI DE MOLLERUSSA, el qual contracte va ser formalitzat amb la UTE URBASER, SA-

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS en la data 26/03/2018, iniciant-se la seva execució el 
02/05/2018. 
 
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 
77311000-3 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 

novembre de 2007. 
 
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció da la Memòria del servei justificativa de 

la necessitat del contracte, el Plec de les Clàusules Administratives Particulars -informats per 
la Secretaira conforme disposa la Disposició addicional 3.8 de la LCSP- i el Plec de 
prescricpcions tècniques. Així mateix, consta la certificació de l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de l’execució del contracte per a l’exercici 

pressupostari 2020, de conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats la Junta de Govern, ateses les facultats 
delegades per Decret de l’alcaldia núm. 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
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Primer. AUTORITZAR l’expedient de contractació del SERVEI DE DIRECCIÓ I INSPECCIÓ 

DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT 
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, conforme el següent procediment i tramitació: 

 Procediment: obert simplificat 
 Tramitació: ordinària 

Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació 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.  

 

Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que 
s’estableix a l’article 117 de la LCSP, a càrrec del Pressupost municipal vigent. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que hauran de regir la contractació de servei pel procediment i tramitació indicats. 
En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents: 
 

1. El pressupost base de licitació anual s’ha estimat en la quantia de 18.000,00 euros 
IVA inclòs (a raó de 1.500,00 euros/mes x 12 mesos), segons el següent desglòs: 
 
Pressupost base:                                14.876,03 euros  
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:          3.123,96 euros 
 

2. Termini d’execució: 1 any, prorrogable fins a 3 anys i 2 mesos més. 
 
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article 

159.2 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
 
7. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 

EXPEDIENT 2334- 71-2020  
 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C., R., per a l’establiment Cafeteria Cèntric 

Cafe SCP, demanant autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o 

espai d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 De març a octubre de 2020 davant establiment. 

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 RES 2019/358, de 21 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: C.A., R. 

- Nom comercial: CENTRIC CAFE SCP 
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- Ubicació: CR SANT JORDI NÚM. 12 

- Metres quadrats: 32 M2 

- Període autoritzat: DE MARÇ A OCTUBRE 2020 

- Núm. Expedient: 2334-71-2020 

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. 

- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- 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. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- 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: 

1. 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. 

2. 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.  
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3. 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.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic. 

5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

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. 

 

8. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 
EXPEDIENT 2334- 15-2020  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.G., M.D., per l’establiment El Bombonet, 

demanant autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai 

d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 Al Carrer Vilaclosa, de gener a desembre. 

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 RES 2019/358, de 21 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: C.G., M.D. 

- Nom comercial: El Bombonet 

- Ubicació: C/ Vilaclosa 

- Metres quadrats:  24m i  36m 

- Període autoritzat: De gener, febrer, novembre i desembre amb 24 metres i de març 

a octubre amb 36 metres. 

- Núm. Expedient: 2334-15-2020 

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 
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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.  

- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- 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. 

- Només s’autoritza a ocupar la façana del seu establiment. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- 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: 

3. 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. 

4. 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.  

4. 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.     

6. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic. 

7. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda. 
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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. 

 

9. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 
EXPEDIENT 2334- 62-2020  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.E.N.,  per a l’establiment Bar Boston, 

demanant autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai 

d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 C/ Urgell, 15 bx, amb el període de Gener a desembre. 

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 RES 2019/358, de 21 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:A.E.N. 

- Nom comercial: Bar Boston 

- Ubicació: C/ Urgell, 15 bx 

- Metres quadrats: 10m 

- Període autoritzat: de gener a desembre 

- Núm. Expedient: 2334-62-2020 

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. 
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- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- 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. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- 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: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic. 

5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

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. 

 

10. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 
EXPEDIENT 2334- 60-2020 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.L., R., per a l’establiment El Dorado de 

Roxy, demanant autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o 

espai d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 C/ Llorenç Vilaró, 2 amb el període de març a octubre. 
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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 RES 2019/358, de 21 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: M.L., R. 

- Nom comercial: El Dorado de Roxy 

- Ubicació: c/ Llorenç Vilarò, 02 

- Metres quadrats: 24 m 

- Període autoritzat: de març a octubre 

- Núm. Expedient: 2334-60-2020 

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. Ordenança 

reguladora  de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa. 

- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- 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. 

- Si s'ha d'ocupar la calçada s'ha de senyalitzar correctament el perímetre d'ocupació 

amb senyals reflectants i aïllar ambelements de seguretat i protecció per tal d'evitar 

qualsevol accident de trànsit. S'haurà de deixar lliure l'espai ocupat en cas de 

desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  
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Tercer.- 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: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic. 

5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

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. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. ÚS DELS JOCS 

GEGANTS DE FUSTA REALITZATS AL CAMP DE TREBALL 2019 PEL DIES 13 I 14 
DE MARÇ I DEL 23 AL 29 D’ABRIL DE 2020. EXPEDIENT 1599- 63-2020  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què 
demana autorització per utilitzar els jocs gegants de fusta realitzats al camp de treball 2019 
els dies 13 i 14 de març i del 23 al 29 d’abril de per a realitzar activitats lligades al joc. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

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

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
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Primer. Autoritzar a l’Escola Mestre Ignasi Peraire, la utilització  dels  jocs gegants de fusta 

realitzats al camp de treball 2019 els dies 13 i 14 de març i del 23 al 29 d’abril de 2020 per a 
l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 

artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

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

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

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

l’ incompliment. 

 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 
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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. 

 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 

l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

12. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. TEATRE 
AMISTAT PELS DIES 28 DE MAIG, 30 DE MAIG, 4 DE JUNY I 5 DE JUNY DE 
2020. EXPEDIENT 1599- 9-2020  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la senyora G., J. en representació del Gimnàs 
Espai Esport, en què demana autorització per utilitzar el Teatre Amistat els dies: 28 de maig 
de les 18:00 a 20:00 hores, 30 de maig de 10:00 a 13:00 hores, 4 de juny de 18:00 a 20:00 
hores i el dia 5 de juny de 19:30 a 22:00 hores per a celebrar el Festival de Fi de Curs. 
 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al  Gimnàs Espai Esport, la utilització  del Teatre Amistat els dies: 28 de 
maig de les 18:00 a 20:00 hores, 30 de maig de 10:00 a 13:00 hores, 4 de juny de 18:00 a 

20:00 hores i el dia 5 de juny de 19:30 a 22:00 hores per a l’activitat descrita. 
 
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. 
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 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 

de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats 
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que 
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 
recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 

respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 
l’interès públic. 

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’ incompliment. 

 

Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
 
Condicions específiques:  
 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar, utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 
-Aportar pòlissa i rebut RC 

-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
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-Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria 

tècnica de 
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta. 
-En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat. Trucar al 112 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

13. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. MANS UNIDES 
SOL·LICITA L’ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT PEL DIA 27 DE MARC DE 
2020. EXPEDIENT 1599- 67-2020.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Mans Unides, , en què demana autorització 
per utilitzar la sala de ball de l’Amistat el dia 27 març de 2020 des de les 18:00 fins les 
24:00 hores per a celebrar el tradicional sopar de la poma. 

 
També sol·licita taules i cadires per 100 persones i un equip d’àudio i vídeo. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
 

Atès el Decret de l’Ajuntament, núm. Resolució 2020/128 de data 12.03.2020, segons el 
qual s’acorda que es prenguin les mesures i es suspenguin les activitats culturals, entre 
d’altres, per una durada inicial de 15 dies a comptar des de la data 12.03.2020: 
 
...//... 
 

- Suspensió de l’activitat en els següents equipaments culturals i de joventut: Teatre 

l’Amistat, Centre Cultural, Biblioteca Comarcal Jaume Vila, Museu de Vestits de 
Paper, Oficina Jove de Mollerussa i l’edifici Cal Duch. 

...//... 

 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 

Primer.  No autoritzar a Mans Unides, la utilització  de   la sala de ball de l’Amistat el dia 27 
març de 2020, des de les 18:00 i fins les 24:00 hores per a l’activitat descrita. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
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14. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ 11 DE 

SETEMBRE, CAMP DE FUTBOL 7, ESCOLA POMPEU FABRA I PISCINES 
MUNICIPALS D’ESTIU PELS DIES DEL 28 DE JUNY A L’11 DE JULIOL DE 2020 
PER A  CLUB PATÍ MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 81-2020  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B., F., en representació de Club Patí 

Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Pavelló 11 de 
setembre, el Camp de Futbol 7, l’escola Pompeu Fabra i l’accés gratuït a les Piscines 
Municipals d’Estiu pels dies del 28 de juny a l’11 de juliol de 2020 per al 20è Campus 
d’Hoquei Patins. 

 
També sol·licita que se’ls faciliti el següent material:  
 

 Lliteres i matalassos. 
 20 taules de fusta. 
 Préstec de 3 còpies de claus de cada instal·lació. 

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

següents: 
 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Club Patí Mollerussa, la utilització de les instal·lacions del Pavelló 11 de 
setembre, el Camp de Futbol 7, l’escola Pompeu Fabra i l’accés gratuït a les Piscines 
Municipals d’Estiu pels dies del 28 de juny a l’11 de juliol de 2020, per a l’activitat descrita. 
 

També l’ús del següent material: 
 Lliteres i matalassos. 
 20 taules de fusta. 
 Préstec de 3 còpies de claus de cada instal·lació. 

 
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 
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gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 

recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’ incompliment. 

 

Compensació de despeses 

 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 

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

 

Condicions específiques:  

-Tenir localitzada una farmaciola 

-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
-Respectar aforament total 
-Aportar pòlissa i rebut RC. 
-Els monitors del campus seran els responsables dels inscrits al mateix. 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
-Respectar la normativa de les piscines i les instruccions del socorristes. 

-En cas d’emergència trucar al 112 
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Tercer. Establir una fiança de 300 € per sufragar els possibles desperfectes que la 

utilització d’aquestes instal·lacions pugui comportar. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

15. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD LA 
SALLE MOLLERUSSA DE MATERIAL PEL DIA 23 D’ABRIL DE 2020. EXPEDIENT 

1599-79-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. A.C., P., en representació de La Salle 
Mollerussa, en què demana material per utilitzar el dia 23 d’abril de 2020 per a la celebració 
de la Diada de Sant Jordi i els Jocs Florals. 
 
Sol·licita cadires. 

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

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a La Salle Mollerussa, la utilització del material el dia 23 d’abril de 2020 
per a l’activitat descrita. 
 
Material: 

 200 cadires 
 
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 
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gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 

recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

 
Compensació de despeses 

 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 

facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
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16. INTERCANVI DE PIANISTES DE NIVELL ELEMENTAL AMB EL CONSERVATORI 
DE MÚSICA DE CERVERA. DISSABTE 14 DE MARÇ DE 2020. 

 

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant 

el curs 2019-2020 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip 

directiu ha proposat participació de l’escola a la participació de l’Escola Municipal de Música 

de Mollerussa a l’ INTERCANVI DE PIANISTES DE NIVELL ELEMENTAL AMB EL 

CONSERVATORI DE MÚSICA DE CERVERA, es realitzarà en el municipi de Cervera el 

proper dissabte 14 de març de 2020. 

La informació relativa a l’activitat, és la següent:  

1.- Adreça: Carrer del Mestre Emili Pujol, 2. 

2.- Població: Cervera 

3.- Telèfon: 973 53 11 02 

 

4.- Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups:  

14 alumnes de Nivell Elemental 

5.- Modalitat d’acolliment: No  

6.- Allotjament: No  

7.- Mitjà de transport:  

Alumnes: Cotxes particulars  

Professors: Cotxes particulars de cada professor 

 

8.- Calendari del Viatge: de 10:00h a 14:00h. 

9.- Professors responsables: Isabel Blanch, Jordi Cubiró, Laura Terradellas i Marina Pérez 

10.- Finançament de l’activitat: -- 

 

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint, 
però, que es contracti una assegurança, que cobreixi viatges en grups i excursions, el dia 
indicat, tant als alumnes com als professors acompanyats. 
 
Atès el comunicat oficial del Departament d’Educació, de data 11.03.2020, en relació amb el 
Coronavirus, que es pot trobar en el Portal de centres amb la finalitat de contribuir a la seva 
contenció. 

En aquest comunicat, el Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat que 
organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament 
que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, 
personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Aquesta mesura de 
suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, que impliqui alumnat de 

diversos centres i públic nombrós, etc.   

 
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer. No autoritzar l’activitat que el proper dissabte 14 de març de 2020, ha de realitzar 

l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació a l’ 

INTERCANVI DE PIANISTES DE NIVELL ELEMENTAL AMB EL CONSERVATORI DE 

MÚSICA DE CERVERA, que es realitzarà en el municipi de Cervera.  
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17. TROBADA  ARQUETS I VENTS DE PONENT. DISSABTE 28 DE MARÇ DE 2020 
 

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant 

el curs 2019-2020 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip 

directiu ha proposat participació de l’escola a la participació de l’Escola Municipal de Música 

de Mollerussa Mollerussa a la TROBADA ARQUETS I VENTS DE PONENT, es realitzarà en 

el municipi de Tàrrega el proper dissabte 28 de març de 2020. 

La informació relativa a l’activitat, és la següent:  

1.- Adreça: Espai Mercat (plaça de les Nacions sense Estat s/n) 

2.- Població: Tàrrega 

3.- Telèfon: 973446650 

4.- Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 14  

5.- Modalitat d’acolliment: No  

6.- Allotjament: No  

7.- Mitjà de transport:  

Alumnes: Cotxes particulars  

Professors: Cotxes particulars de cada professor 

 

8.- Calendari del Viatge: de 10:00h a 19:00h. 

9.- Professors responsables: MF I NG, , MH  I NV 

10.- Finançament de l’activitat: Han pagat l’activitat al compte de l’AMPA i aquesta 

s’encarrega de fer l’ingrés. 

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint, 
però, que es contracti una assegurança, que cobreixi viatges en grups i excursions, el dia 
indicat, tant als alumnes com als professors acompanyats. 
 
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dissabte 29 de febrer de 2020, ha de realitzar 

l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació a la 

TROBADA ARQUETS I VENTS DE PONENT, que es realitzarà en el municipi de Tàrrega.  

Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució 

i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin 

com a hores de dedicació al centre. 

Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges 

en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants, amb 
la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat. El 
contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del  RDLEG 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU. 
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Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’ Educació i a la mercantil 

RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a 
Intervenció de Fons. 
 
 
18. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD 

CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL PER LA UTILITZACIÓ DEL 
POLIESPORTIU 19 DE MARÇ PEL DIA 4 D’ABRIL DE 2020. EXPEDIENT 1599- 

57-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B.E., J., en representació del Consell 

esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el poliesportiu el dia 4 
d’abril de 2020 des de les 08:00 i fins les 14:00 h per a l’organització d’una fase 
intercomarcal de gimnàstica rítmica a Mollerussa. 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  

 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Consell esportiu del Pla d’Urgell, la utilització  del   poliesportiu 19 de 

març el dia 4 d’abril de 2020, des de les 08:00 i fins les 14:00 h per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 

de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats 
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que 
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 

recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
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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:  
 

-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
-Respectar aforament total 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 

-En cas d’emergència trucar al 112 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
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19. SOL·LICITUD TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU DEVOLUCIÓ COSTES AVALS 
LIDs 1567000007 i 1667000005. TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I 
VOLADA. ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL.  

 

La Junta de Govern en sessió de data 30 de maig de 2019 va acordar la anul·lació de les 

LIDs 1567000007 i 1667000005 i, com a conseqüència, 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 

 

L’article 33.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) estableix que 

l’Administració tributària reemborsarà, prèvia acreditació del seu import, el cost de les 

garanties aportades per a suspendre la execució d’un acte o per a ajornar o fraccionar el 

pagament d’un deute si aquest acte o deute es declarat improcedent per sentència o 

resolució administrativa ferma. 

 

L’article 33.2 LGT estableix que amb el reemborsament de les costes de les garanties, la 

Administració tributària abonarà l’interès legal vigent al llarg del període en el que es meriti 

sense necessitat de que l’obligat tributari ho sol·liciti. A aquests efectes, l’interès legal 

meritarà des de la data degudament acreditada en que s’hagués incorregut en les esmentats 

costes fins a la data en què s’ordeni el pagament. 

 

L’article 74.1.a)  del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament 

general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en 

matèria de revisió en via administrativa indica la determinació del cost de les garanties 

prestades. El cost de les garanties estarà integrat per les següents partides: a) En els avals o 

fiances de caràcter solidari i certificats d’assegurança de caució, per les quantitats 

efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit, societat de garantia recíproca o entitat 

asseguradora en concepte de primes, comissions i despeses per formalització, manteniment i 

cancel·lació de l’aval, fiança o certificat, meritats fins a la data en que es produeixi la 

devolució de la garantia. 

 

Vista la sol·licitud presentada per Telefónica Móviles España, SAU en data 26 de febrer de 

2020, demanant la devolució de les costes dels avals presentats amb motiu de la impugnació 

de les LIDs 1567000007 i 1667000005 de taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada (antenes 

de telefonia mòbil). 

 

Atès que s’acredita per part de Telefónica Móviles España que les costes ascendeixen a la 

quantitat total de 237,98 €. 

 

Atès que a aquestes costes s’ha d’afegir els interessos corresponents d’acord amb el següent 

desglossament: 

 

Concepte Data Import Interessos 

Fra. formalització aval 14045457-12 23-09-2015 31,80 4,31 

Comissions aval 14045457-12 24-06-2019 84,31 1,82 
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Fra. formalització aval 14035146-56 18-10-2016 31,80 3,24 

Comissions aval 14035146-56 24-06-2019 90,07 1,94 

  

237,98 11,31 

 

En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de 249,29 € (237,98 + 11,31) a Telefónica Móviles España, 

SAU, en concepte de costes i interessos de demora corresponents a la devolució dels avals 

dipositats el seu dia com a garantia de l’ingrés 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. 

 

Segon.- La devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent 

següent  facilitat per Telefónica Móviles España, SAU: ES81-2038-0969-4260-0004-5662. 

 

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. 

 
 
20. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 05/2020 
 

Vista la relació núm. 05/2020 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 17 expedients i que importa la quantitat 
1.067,70 €. 
 
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 05/2020, corresponent al període entre els dies 17 de febrer al 1 de març de 2020. 
  
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.   
 
 
21. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 08/2020 

 

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 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 128.035,85 €. 
 

Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent. 
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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 08/2020, per import global de 128.035,85€. 
 

 
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.   

 
 

22. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la 
necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a 
consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són urgents. 

 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels 
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 
 
 

22.1.- FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM. 

1538-03-2020.  

 

Vist l’escrit presentat per la Sra. S.C. M., en el que exposa que del 21 de febrer al 20 de 

novembre de 2020 el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de 

Lleida, ha organitzat un Seminari d’Actualització Jurídica a Lleida. Per la qual en sol·licita 

poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes. 

Vist l’informe emès per el Sr. L.G., J., en la seva qualitat de  responsable de l’àrea d’ 

Intervenció,  en el que informa favorablement  la realització de les jornades  en matèries de 

control intern, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 

diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 

de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

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

Examinada la proposta de la Regidora d’Intervenció; considerant llur procedència i vist 

l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar a la senyora S.C., M., la realització del curs del 21 de febrer al 20 de 
novembre de 2020 a Lleida. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

 

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

 


