AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 12 de gener de dos mil disset. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel LavinLLano i
Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excussa l’assistència el secretari Sr. Manuel Civís Llovera i els regidors Sra. Dolors Bargalló
Vidal i Xavier Roure Greoles.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,
per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 144,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Drets
de
construcció
de
panteó:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

03/2017
CP LLORENÇ VILARÓ, 3
C/ Llorenç Vilaró, 3
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:

04/2017
GOU RAMÍREZ SL

0,00
0,00
0,00
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Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança
reposició
serveis:
Fiança de gestió de
residus:
3.

C/ Ferrer i Busquets, 88, 4t 2a
36,00
18,00
0,00
0,00
0,00

05/2017
ARGELICH CARBONELL, JOSEP
C/ Carme, 9
60,00
30,00
0,00
0,00
0,00

MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE TAXES DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM.
153/2016, SOL·LICITADA PER MARC ESCOLA NOGUÉS.

Es dóna compte de l’expedient que afecta la llicència urbanística núm. 153/2016, i de
l’informe núm. 02/2017 lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...
•

En data
25 d’agost de 2016 es va aprovar la llicència d’obres 2016/153,
corresponent a “HABITATGE UNIFAMILIAR”. La llicència estava condicionada a que
amb anterioritat a l’inici de les obres calia aportar a aquest ajuntament el projecte
executiu amb tota la documentació corresponent, signat per part de tècnic
competent i visat pel col·legi corresponent. Un cop comprovat que aquest es
correspon amb el projecte bàsic aprovat, es podria procedir a iniciar les obres
corresponents. També caldrà aportar l’assumeix de la direcció de les obres per part
de l’arquitecte i l’arquitecte tècnic, i la designació del coordinador de seguretat i
salut.

•

En data 27 de desembre de 2016 es va aportar el projecte executiu i després de
revisar la totalitat de la documentació aportada, la tècnic que subscriu va emetre un
informe en data 29 de desembre de 2016 en que es feia constar que no es podien
iniciar les obres atès que mancava realitzar les següents esmenes:
- Esmenar la tanca que es proposa executar en el projecte per tal de donar
compliment a l’article 35 de la normativa del POUM vigent.
- Manca aportar l’assumeix de la direcció de les obres per part de l’arquitecte
tècnic i la designació del coordinador de seguretat i salut.

•

En data 3 de gener de 2017 i número de registre 2017/42 s’aporta el full d’assumeix
i la designació del coordinador de seguretat i salut, signats per Andreu Vicente
Menéndez, arquitecte tècnic col·legiat amb número 526, visat amb número
201700001 de data 2 de gener de 2017. S’adjunta també un annex per tal de fer
constar la modificació de la tanca de l’habitatge, que es conformarà per un tanca
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d’1m de fàbrica cara vista massissa, i 1m superior de tanca metàl·lica transparent.
INFORMO
- Que la nova proposta de tanca compleix les determinacions fixades per l’article 35 del
POUM vigent per la zona amb clau 6a.2 zona d’habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la petita.
- Que s’ha presentat la totalitat de la documentació tècnica requerida per poder procedir a
l’inici de les obres objecte d’aquest informe.
CONCLUSIÓ
S’informa Favorablement la documentació presentada, i fem constar el següent, en
relació a l’expedient:
−

Vist l’informe de Gestió Tributària i Recaptació, la revisió dels impostos i taxes és la
següent:
Diferència de P.E.M per modificació

68,73€

ICIO 2,00 %

0,00 € (per ser inferior a 6 €)

Taxa obra major 1,00 % ó 30,00 €

30,00 €

Total

30,00 €

−

Que la petita variació del pressupost de l’obra no afecta la fiança de gestió de
residus presentada.

−

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
153/2016.

Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns,
...//... “
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm.325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria
d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació de la llicència urbanística 157/2015, conforme l’expedient
relacionat. La llicència modificada s’atorga 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 en la part dispositiva de l’acord.
Segon. Aprovar la revisió dels impostos i taxes de la llicència municipal d’obres 153/2016, i
la liquidació complementària per l’import de 30,00 €.
Tercer. Comunicar els presents acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
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4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONSULTA DEL
PROJECTE URBANÍSTIC DE REFORMA DELS CARRERS DEL PROJECTE
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE
MOLLERUSSA.

En la data 21 de juliol de 2016, la Junta de Govern va acordar iniciar un procés de
participació ciutadana dels tres treballs seleccionats com a finalistes del concurs d’idees del
“Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa”, per tal
d’establir el guanyador definitiu al que se li atorgarà el premi final, d’acord amb allò que
preveu la clàusula 19 del Plec de les administratives particulars que regeixen el
procediment.
L’objecte de la present contractació és el servei prestat per una empresa externa que
permetrà materialitzar el procés de consulta mitjançant una plataforma de participació i vot
electrònic. Les prestacions objecte del contracte corresponen a les tipificades al Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en la modalitat de contracte de serveis previst a
l’article 10 del mateix text legal. La seva regulació específica es troba als articles 301 i ss del
TRLCP.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, caldrà que
l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la
prestació objecte del contracte (art. 138.3 i 111.1 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 5.176,38 euros (IVA inclòs),
presentada per part de l’empresa EKRATOS DEMOCRACIA ELECTRONICA, SL. Atès que
l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que té per objecte la
CONSULTA DELPROJECTE URBANÍSTIC DE REFORMA DELS CARRERS DEL PROJECTE
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE
MOLLERUSSA.Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec
de la Partida pressupostària 14 4311 2270600 de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
EKRATOS DEMOCRACIA ELECTRONICA, SLque té el número de NIF ESB66905985,
d’acord amb els estipulacions següents:
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1. Objecte del contracte:
L’adjudicatari posarà a disposició de l’Ajuntament una plataforma de participació i vot
electrònic amb l’assessorament i suport tècnic corresponents, que permetrà comptabilitzar
de manera simultània el vot presencial en una urna electrònica i el vot telemàtic des de
qualsevol dispositiu electrònic.
2. Durada:
El procés de participació finalitzarà amb l'anàlisi estadístic i entrega del resultat de la
votació.
Inici: 20.02.2017
Finalització: 26.02.2017
3. Retribució del servei:
El cost de la prestació serà de 5.176,38 € IVA vigent inclòs.
4. Protecció de dades:
Durant el procés de participació s’haurà de garantir la privacitat i la seguretat en el
tractament de les dades, i s’haurà de donar compliment als requeriments legals establerts a
la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la
normativa de desenvolupament.
5. Pròrrogues i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus
per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
6. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu: art. 28.2 i 111
TRLCSP.---------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment des recursos legals
pertinents, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i serveis municipals competents als
efectes oportuns.”
5.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2486
(26/2016). DESCRIPCIÓ: SERVEIS D’ÒPTICA I OPTOMETRIA. EMPLAÇAMENT:
PL. MANUEL BERTRAN, 20 I PL. MAJOR, 3. TITULAR: ROURE ÒPTICS, SL.

En data 19 d’abril de 2016 la Sra. Núria Roure, en representació de la societat Roure Òptics,
SL presenta la comunicació prèvia d’inici d’activitat per a serveis d’òptica i optometria a la
Pl. Manuel Bertran, 20 i Pl. Major, 3.
Vistos els informes, i
seguretat conforme la
la Junta de Govern en
325/2015, de 15 de

acreditant-se que la ubicació de l’activitat reuneix les condicions de
normativa vigent, segons comunicació prèvia del titular de l’activitat,
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
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unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’exercici d’activitat següent:
Número d’expedient: 2486/26/2016
Titular: Roure Òptics, SL
Denominació: serveis d’òptica i optometria
Emplaçament: pl. Manuel Bertran, 20 i Pl. Major, 36
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

“INFORME RESOLUCIÓ: COMUNICACIÓ ACTIVITATS
ROURE ÒPTICS, S.L.
SERVEIS D’ÒPTICA I OPTOMETRIA
Plaça Major núm. 3 Plaça Manuel Bertrand núm. 20
Mollerussa
2486/C//16

NOVA ACTIVITAT

AMPLIACIÓ X

CANVI DE NOM

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’ampliació de l’activitat de Serveis d’òptica i
optometria situat a la Plaça Major núm. 3, redactat per Pere Garrofé Cirés en data abril de
2016, per a la tramitació de l’expedient en Règim de Comunicació Inici d’exercici d’activitats.
L’establiment disposa actualment de llicència de funcionament atorgada en data 27.07.89
(exp. 804/1989) amb resolució de canvi de a nom de data 17.03.16 (exp. 2479/2016).
Atesa la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la
normativa vigent signada per Pere Garrofé Cirésvisat núm. 201600319/01 de 07.12.16.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a
l’interessat que l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
i/o infraestructures de transport existents

-

60

50

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant
Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

Dependències
Sales d’estar
Dormitoris
Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris
Aules

Valors límit d’immissió
Ld (7 h – 21 h)

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Ús del local confrontant

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld (7 h – 21 h)

Sales de lectura, audició i
30
exposició

-

-

-

-

6.

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i vibracions, caldrà fer controls periòdics
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, amb la presència del tècnic
municipal, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i resta de domèstics: dipositar en contenidors
municipals de recollida selectiva.
Correcta sectorització contra incendis de l’establiment respecte resta d’usos
residencials de l’edifici.
Ocupació màxima de 50 persones a l’espai de la Plaça Major 3 atès que la porta
no obra en el sentit d’evacuació.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa
tensió, etc.
Autorització sanitària d’òptiques gestionada pel Departament de Salut
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2505
(45/2016). DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE GESTORIA FISCAL, COMPTABLE,
IMMOBILIARI, ASSEGURANCES I ALTRES. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE
NEGRALS, 1. TITULAR: REDIS GESTIÓ ASSESSORS, SLU.

En data 7 de juliol de 2016 el Sr. Jordi Piró, en representació de la societat Redis Gestió
Assessors, SLU, presenta la comunicació prèvia d’inici d’activitat per a serveis de gestoria
fiscal, comptable, immobiliari, assegurances i altres a l’avinguda de Negrals, 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que la ubicació de l’activitat reuneix les condicions de
seguretat conforme la normativa vigent, segons comunicació prèvia del titular de l’activitat,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’exercici d’activitat següent:
Número d’expedient: 2505/45/2016
Titular: Redis Gestió Assessors, SLU
Denominació: serveis de gestoria fiscal, comptable, immobiliari, assegurances i altres
Emplaçament: avinguda de Negrals, 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
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“INFORME RESOLUCIÓ: COMUNICACIÓ ACTIVITATS
TITULAR:
REDIS GESTIÓ ASSESSORS, S.L.U.
ACTIVITAT: SERVEIS DE GESTORIA FISCAL, COMPTABLE, IMMOBILIARI, ASSEGURANCES I ALTRES
EMPLAÇAMENT:
Av. Negralsnúm. 1
Mollerussa
EXPEDIENT:
2505/2016
NOVA ACTIVITAT

AMPLIACIÓ X

LEGALITZACIÓ

X

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’ampliació de l’activitat de Serveis de gestoria situat a
l’Av. Negrals núm. 1, redactat per Gerard Mir Camats verificat amb el núm. 2016/00113 de 11.07.16 i
l’annex al projecte amb visat núm. 2016/03939 de 28.12.16, per a la tramitació de l’expedient en
Règim de Comunicació Inici d’exercici d’activitats.
L’establiment disposa actualment de llicència de funcionament atorgada en data 01.04.93 (exp.
954/19993) per la planta baixa i la planta soterrani parcial.
Atesa la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la normativa
signada per Gerard Mir Camatsverificatamb el núm. 2016/00113 de 11.07.16.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a l’interessat que
l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió
Ús del local confrontant
Dependències
Ld (7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
Sales d’estar
35
35
30
Dormitoris
30
30
25
Despatxos professionals
35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i vibracions, caldrà fer controls periòdics realitzats
per una Entitat Ambiental de Control, amb la presència del tècnic municipal, per tal
d’aplicar les mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i resta de domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
Tòners impressora i altres no domèstics: a gestor autoritzat
Altures mínimes interiors de 2,5 m en plantes primera, segona i sotacoberta, en tots els
espais ocupables.
Correcta sectorització contra incendis dels espais considerats de risc especial en la zona
d’arxius del soterrani.
Habitatge o ús residencial

-

-

-

-
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-

-

7.

Recorreguts d’evacuació inferiors a 50 m i obertura portes per a més de 50 persones en el
sentit d’evacuació.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, climatització,
aparells elevadors, etc.
Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, gestionat pel Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, en cas que s’escaigui.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

ACTIVITATS OFICINA JOVE, 1R TRIMESTRE 2017.

Es dona compte a la Junta de Govern de la proposta presentada per l’Oficina Jove (Regidoria
de Joventut) per tal de desplegar un programa d’activitats a realitzar durant el PRIMER
TRIMESTRE de 2017, destinat a nois i noies d’edats entre els 12 i 35 anys. Les activitats es
desplegarien de dissabte a diumenge, segons l’activitat, i en horaris que permetin la major
assistència i alhora, la compatibilitat entre aquelles.
La proposta es fonamenta en la voluntat de donar resposta a les necessitats dels nois i noies
de les edats indicades, raó per la qual les activitats s’han plantejat en format de Cursos,
amb un contingut de servei formatiu i educatiu.
Les activitats programades són les següents:
CURS
Curs plataforma elevadora
Curs comunica’t bé per trobar feina
Curs de manipulador d’aliments +
Curs d’al·lèrgies i Intoleràncies alimentàries

DIES
28 de gener
11 de febrer

Hores
10
06

04 de març

06

Lloc de realització
Oficina Jove Pla d’Urgell
Oficina Jove Pla d’Urgell
Oficina Jove Pla d’Urgell

Atès el format de les activitats, i el fet de la mancança de personal propi, permet que les
accions siguin realitzades per personal aliè a l’ajuntament, mitjançant contractes de serveis
professionals; en aquest sentit, s’ha contactat amb la FORMACIÓ FABRA, que ha presentat
una oferta d’activitats, en format CURS, en els termes següents:
Curs plataforma elevadora
Import
Inscripcions mínimes:
Preu inscripcions:

1.100,00 €
20
gratuït

Curs comunica’t bé per trobar feina
Import
Inscripcions mínimes:
Preu inscripcions:

540,00 €
25
gratuït

Curs de manipulador d’aliments +
Curs d’al·lèrgies i Intoleràncies alimentàries
Import
Inscripcions mínimes:
Preu inscripcions:

700,00 €
25
gratuït

Preu estimat Contracte:

2.340,00 €

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, tenint en consideració la procedència de la
proposta, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la realització durant el PRIMER TRIMESTRE de 2017, de les activitats que
organitza l’Oficina Jove (Regidoria de Joventut), que consten en els antecedents dels
presents acords, amb indicació dels horaris i inscripcions mínimes. Es fa constar, als efectes
oportuns, que si no s’assoleixen les inscripcions mínimes, la Regidoria resta facultada per a
la seva cancel·lació, total o parcial.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE DE SERVEIS per a la prestació de les que seguidament
s’indiquen, a favor de l’entitat FORMACIÓ FABRA, conforme els elements singulars
següents:
•
•
•

Modalitat: Contracte de serveis. Articles 10 i 301 i ss i ANNEX II (TR LCSP).
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art. 10) Categoria 24,
Serveis d’educació i formació professional, Ref. CPC 92, de l’Annex II
Objecte: la preparació i impartició, dels CURSOS i/o ACTIVITATS següents:

Curs plataforma elevadora
Nombre hores
10
Import

1.100,00 €

Curs comunica’t bé per trobar feina
Nombre hores
6
Import

540,00 €

Curs de manipulador d’aliments +
Curs d’al·lèrgies i Intoleràncies alimentàries
Nombre hores
6
Import

700,00 €

Preu estimat Contracte:
-

2.340,00 €

Renuncia PARCIAL O TOTAL al contracte: Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions que s’indica
per a cada activitat, singularitzada, l’Ajuntament es reserva la facultat de renunciar
parcialment al contracte i no iniciar l’activitat. En aquest supòsit no correspondrà cap
indemnització i es procedirà a la devolució dels preus abonats pels usuaris inscrits.

Tercer. Aprovar les Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte
administratiu de serveis professionals, de caràcter menor, per a la realització dels CURSOS
per a JOVES indicats en l’apartat segon anterior i que s’annexen a aquests acords.
Quart. La inscripció als curos es declara gratuïta.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la Regidoria de Joventut, pel seu coneixement i
desplegament i als Serveis de Secretaria i d’Intervenció, per a tramitar els expedients
contractuals oportuns.
Sisè. Es delega expressament a la Regidoria de Joventut, en allò que sigui necessari, el
desplegament administratiu i de direcció superior inherent a l’activitat, i específicament, les
facultats derivades de la gestió dels servei. Igualment, dins les funcions inherents a la gestió
de l’activitat la Regidora de Joventut gaudirà de la facultat de dictar actes de tràmit que
afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la
Junta de Govern.
---------------
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ANNEX: Plec de Clàusules Administratives Particulars Comunes
1.- Objecte i contingut:
1.1.- L’objecte del contracte serà la prestació de serveis professionals en qualsevol dels àmbits indicats
en l’article 10 i Annex II de la RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contactes del Sector Públic (TRLCSP), següents:
Categories
24

Descripció
Serveis d’Educació i formació professional

Núm. Ref. CPC
92

1.2.- La prestació dels serveis s’efectuarà, en tot cas, sota la direcció del responsable de l’àrea
municipal competent (Regidoria de Joventut).
2.- Dedicació:
2.1.- La dedicació es determina en el nombre d’hores setmanals o sessions que correspon a la prestació
contractada.
2.2. La dedicació es sotmet a la condició de flexibilitat horària en funció de les necessitats dels Serveis
de l'Ajuntament.
3.- Durada:
3.1.- El contracte tindrà la durada que es determina en l’acord d’adjudicació.
3.2.- De conformitat amb allò que preveu l’article 23.3 del TRLCSP en relació amb l’article 138 del
mateix text legal, els contractes menors definits en la clàusula primera no podran tenir una durada
superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
4.- Retribució de la prestació:
4.1.- La retribució de la prestació es fixa a tant alçat per prestació contractada. Al preu final s’hi
incorporarà, si procedeix, la quota de l’IVA al tipus corresponent.
Curs plataforma elevadora
Import

1.100,00 €

Curs comunica’t bé per trobar feina
Import

540,00 €

Curs de manipulador d’aliments +
Curs d’al·lèrgies i Intoleràncies alimentàries
Import

700,00 €

4.2.- Sobre el total facturat es practicarà la retenció en concepte d’acompte de l’import sobre la renda
de les persones físiques (IRPF), que correspongui.
4.3.- El pagament de la retribució s’efectuarà a la finalització del contracte, o de cada un dels
components singularitzats, prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma contractada i
aprovació de la factura per l’òrgan competent.
5.- Extinció i resolució:
5.1.- El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes determinades en els articles 223 i 308
del TRLCSP. Igualment, seran causes de resolució, les següents:
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•
•

L’abandonament en la prestació del servei.
La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada en referència concreta a la prestació
contractada.

En els esmentats supòsits, el departament responsable podrà formular una proposta fonamentada de
resolució, que serà resolta per l’òrgan de contractació competent amb audiència prèvia del contractista
per un termini de 10 dies.
5.2.- Conforme allò establert a l’article 309 del TRLCSP, els efectes de la resolució seran els següents:
•
•
•

La resolució del contracte donarà dret al contractista, en tot cas, a percebre el preu dels servis
efectivament realitzats conforme el contracte i rebuts per l’ajuntament.
En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte por temps superior a tres mesos, el
contractista tan sols tindrà dret a percebre una indemnització del 5 % del preu del mateix.
En el cas de desistiment o de la suspensió del contracte per termini superior a tres mesos
acordada por l’administració el contractista tindrà dret al 10 % del preu dels serveis pendents
de realitzar en concepte de beneficio deixat d’obtenir (6% inclòs en el preu per hora de servei).

5.3.- S’estableixen les condicions específiques següents:
-

Es fixa un nombre mínim d’alumnes o inscripcions, conforme s’indica en l’acord d’adjudicació.
Renuncia PARCIAL O TOTAL al contracte: Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions que s’indica
per a cada activitat, singularitzada, l’Ajuntament es reserva la facultat de renunciar
parcialment al contracte i no iniciar l’activitat. En aquest supòsit no correspondrà cap
indemnització i es procedirà a la devolució dels preus abonats pels usuaris inscrits.

6.- Fiances:
Atenent la naturalesa de la prestació i el sistema de pagament de la retribució del contracte, s’estableix
la dispensa en la constitució de garantia definitiva.
7.- Prerrogatives de l’Ajuntament
7.1- L’Ajuntament de Mollerussa podrà, segons les conveniències del servei o per raó d’interès públic,
modificar el present contracte, sempre dins el límits dels requisits, procediment i aspectes establerts
legalment, amb les prevencions establertes a la clàusula 4.2 anterior. No es considerarà modificació del
contracte, ni l’alteració dels dies i horaris, ni els llocs de prestació.
7.2.- Resta prohibida la cessió del contracte.
8.- Naturalesa administrativa
Es fa constar la naturalesa administrativa del present contracte i la competència de la jurisdicció
contenciosa administrativa en cas de litigi entre les parts.

8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2017/001

Es dónacompte de la sol·licitud presentada pel Sr. BogdanFelician Pasca titular de
l’establimentdenominat “El Nou 19”, demanantautorització municipal per poder posar taules
i cadiresa la via pública o espaid’úspúblic.
Examinada lasol·licitud, i atesosels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultatsconferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny,
i
a
proposta
de
la
Regidoria
de
SeguretatCiutadana,
per
unanimitatdelsmembrespresents, ACORDA:
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Primer.Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, ambtaules i
cadires,següent:
1.
•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (onindiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 5 m2
Períodeautoritzat: generi febrer de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/001

2. Condicionsgenerals de la llicència:
•
La llicència es concedeixsalvant el dret de propietat i senseperjudici de tercer, i
previpagamentdelsdretsestablerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent
a
allò
que
disposal’article
57
del
Decret
336/1988,
de
17
d’octubrepelquals’aprova el Reglament de Patrimoni del Enslocals, la llicència municipal
per a l’ocupació de via pública o de terrenysd’úspúblic, gaudeix de la
naturalesad’ocupació
temporal
i
de
la
consideraciód’úsprivatiusense
que
comporticapautorització
per
la
transformació
o
la
modificació
del
dominipúblicobjected’ocupació.
Jurídicament
origina
una
situació
de
possessióprecàriaessencialment revocable per raonsd’interèspúblic, ambdret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicionsimposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracionscompetents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a
quèdonillocl’incompliment.
3. Condicionsparticulars de la llicència:
•
El perímetred’ocupació de l’espaipúblics’haurà de senyalitzatambsenyalsreflectants i
aïllant-lo ambelements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
En
l’ocupació
de
la
via
pública
ambtaules
i
cadiress’observaran
les
determinacionsfixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny,
següents:
Primer.Horari: Les autoritzacionsatorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública ambterrasses i ambtaules i cadires, queden sotmeses al
següentrègimhorari de tancament:
De diumenge a divendres:
L’horari màxim de tancamentserà les 00'30hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
L’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30hores.
Aquestrègimhorariseràvigentduranttot
llicènciad’ocupació de la via pública.

el

termini

de

la

durada

de

la

Segon. Condicions de la ocupació:Elsespaispúblicsocupats per terrassesambtaules i cadires,
es tancaranperimetralmentambelementsvisuals que aïllin i identifiquinl’espaiocupat. El
tancament
perimetral
hauràd’oferir
un
adequatnivell
de
seguretat
en
aquellesocupacionsonl’espaipúblic que s’utilitzisigui la calçada de les viespúbliques. En
aquestssupòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si aixòéspossible i
la calçadahopermet.
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Elstitulars de les autoritzacionsmunicipals per a ocupar la via pública a aquestesfinalitats,
procuraran
que
elselements
de
tancament
perimetral
gaudeixin
de
les
condicionsestètiquesadequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

S’haurà de deixarlliurel’espaiocupat en cas de desenvolupament de qualsevolactivitat
municipal o esdevenimentpúblic.
S’haurà de deixar 0,90m de voreralliure per al pas de vianants i persones
ambmobilitatreduïda.
Elstitulars de les autoritzacionsmunicipals per a ocupar la via pública a
aquestesfinalitats, procuraran que elselements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicionsestètiquesadequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1672000025.
Tercer. Notificar el presentacord a la persona interessada i donar-netrasllat al servei de
GestióTributària i Recaptació i a la Policia Local, alsefectesoportuns.
9.

SOL·LICITUD ECOBENESTAR, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL EL DIA 20 DE GENER DE 2017

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paqui Font, en representació de
l’Associació EcoBenestar, en què demana la utilització del Centre Cultural el dia 20 de gener,
a partir de les 20.00h, per realitzar-hi una conferència.
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.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació EcoBenestar, la utilització del Centre Cultural el dia 20 de
gener, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi una conferència.
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
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quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 14 I 21 DE GENER DE
2017

Es dónacompte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en quèdemana la
utilització de la sala 2 del Teatre de l’Amistatelsdies 14 i 21 de gener de 2017, durant el
matí.
Atès que el peticionarireuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la peticiós’estimad’interès social per quangaudeixd’alguna de les
finalitatssegüents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altressimilars de caràcter social.
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La Junta de Govern, d’acordambels informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitatdelsmembrespresents, ACORDA:
Primer. Autoritzara la Sra. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala 2 del Teatre de
l’Amistatelsdies 14 i 21 de gener de 2017, duranttot el matí.
Segon. S’estableixen les condicionsd’utilitzaciósegüents:
Disposicions reguladores de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús o
serveipúblic,
•
L’úsdelsedificis, instal·lacions i serveisdestinades a ús o serveipúblic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realitzaciód’activitatseducatives, culturals, artístiques, esportives o
altres de caràcter social de requeriràsempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessadeshaurand’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licital’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en elsedificis i instal·lacionsmunicipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitatsordinàries per a les
quals han estatprevistes o les activitatsd’aquellscol·lectius que gaudeixind’unrègimd’utilització
especial (clubs esportius, associacionsculturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social excloul’establimentd’obligacionsjurídiquescontractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
netejadelslocals i instal·lacionsemprades, de tal manera que quedin en l’estatadequat per
alseuús posterior per a les activitatsordinàries. Aixímateix, respon que elsequipaments i
materialseventualmentemprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecteestatd’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sensecost per l’ajuntament.
Règimjurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pelbeneficiari
el dretd’úsprivatiu del dominipúblicautoritzat, sense que comporticapdret per a la transformació
o la modificaciód’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessióprecàriaessencialment revocable per
raonsd’interèspúblic, ambdret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntamentgaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, delsedificis, instal·lacions i
serveisdestinades a ús o serveipúblic per a activitatsinherents a l’interèspúblic.
•
La no observança de les condicionsimposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracionscompetents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a quèdonilloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitatautoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixarcompensacionseconòmiques per les despesesocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualmentl’ajuntamentpodrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitatsderivades de l’ús.
•
Les responsabilitatsderivades de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús
o serveipúblicseràexclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumiràcapresponsabilitat civil, ni directa ni subsidiària,
pelsdanys i perjudicis que es puguin ocasionar durantl’activitatautoritzada.
Condicionsespecífiques:
•
Seràresponsabilitatdelspeticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
elsactes.

Tercer. Notificar el presentacord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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11.

SOL·LICITUD CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 14 DE GENER
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació del
CPA Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló19 de Març el
dia14 de gener de 2017, per realitzar-hi la Territorial de Xous. També sol·licita 80 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 al CPA Mollerussa Pla d’Urgell, la utilització del Pavelló 19 de Març el dia
14 de gener de 2017, per realitzar-hi la Territorial de Xous. També s’autoritzen les 80
cadires que sol·liciten.
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.
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•

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
La utilització dels espais s’adaptarà convenientment amb el que decideixi la Regidoria
d’Esports.
•
Establir una fiança de 300€ per sufragar els possibles desperfectes que la utilització d’aquestes
instal·lacions pugui comportar.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 01/2017.

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 39.338,24€.
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 01/2017, per import global de 39.338,24€.
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.
13.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 01/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 01/2017, que inclou 18 expedients i que importa la
quantitat 8.320,62 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
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Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar adefinitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
14.

INDEMNITZACIÓ CORTADA VILARÓ, NÚRIA.

Vist el fallo de la sentència 377/2015 del JutjatContenciósAdministratiu 1 de Lleida, de data
30-11-16, pelquals’estimaíntegrament el recurscontenciósadministratiuinterposat per
Cortada Vilaró, Núria, contra la desestimació per silenci de la reclamació de responsabilitat
patrimonial i es condemna a l’Ajuntament de Mollerussa a indemnitzar a la recorrent en la
quantia de 457,74 € méselsinteressoslegalsmeritats des del dia 10-09-14 (data
d’interposició de la reclamació administrativa) fins a la data en que fou dictada la sentència.
Atèselsdiferentstipusd’interès legal pelperíode de temps 10-09-14 a 30-11-16.
En base al que s’haexposat es proposa a la Junta de GovernACORDA:
Primer. Aprovar el pagament en concepted’indemnització a favor de Cortada Vilaró, Núria
per import total de 492,03 € (457,74 € de principal i 34,29 € d’interessos).
Segon. Donar trasllatalsserveiseconòmics de la Corporacióalsefectesoportuns.
Tercer. Notificar aquestacord a la persona interessadaambl’oferimentdels recursos adients.
15.

ATORGAMENT A LA SRA. ONA VIDAL VILA D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP. 25137-2017-000014425P.

Vist l’expedient tramitat per Ona Vidal Vila (amb DNI 47984425 P) per obtenir una targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
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Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Ona Vidal Vila
DNI: 47984425 P
Núm. expedient: 25137-2017-00001-4425P
Modalitat:Titular No Conductor
Data de caducitat: maig 2018
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
16.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
16.1. SOL·LICITUD NRHA SPAIN, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
UNA SALA DELTEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 28 DE GENER DE 2017
Es dónacompte de la sol·licitud presentada perla Sra. Carolina Sadurní, en representació de
NRHA Spain, en quèdemanaautorització per a utilitzarunasala del Teatrel’Amistatel dia 28 de
gener, a partir de les 14.00h, per realitzar-hi la reunió anual ambelssocis.
La Junta de Govern, per unanimitatdelspresents,
regidoriacorresponentACORDA:

i

d’acordambl’informe

de

la

Primer. Desestimarla sol·licitud presentada per NRHA Spain per la utilitzaciód’una sala del
Teatrel’Amistat, ja que l’espaiestaràocupat per una altraentitat.
Segon.
Notificar
el
presentacord
a
la
persona
netrasllatalsserveismunicipalscompetentsalsefectesoportuns.

peticionària

i

donar-

16.2. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/06 PRESENTADA PER
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
SLU, i de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL. datada a
Lleida el 10 de gener de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017/246
de 11/01/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
•

Reparació avaria de la xarxa de mitja tensió executant una rasa de 2m de llarg i
80cm de fondària, a la següent adreça:
o Camí d’Arbeca cantonada amb Carrer Sant Jordi
Dades actuació:
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o

Reparació de
presentada.

xarxa

elèctrica

de

mitja

tensió

segons

documentació

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

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.
8a.
9a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua,
connexions de claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor
qualitat als afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les
obres.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en
capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.”
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
TOTAL

1.000
20,00
12,00
---------------32,00
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Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres/2017/06 , conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions
establertes amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de 32,00
euros.
Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

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