AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 6 d’dabril 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 del Sr. Josep Simó Ribera i amb l’assistència dels
Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia
Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretària accidental Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
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 882,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

50/2017
CASTELLÓ LÓPEZ , JOAN
C/ Girona, 19, 3a planta
588,00
294,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

58/2017
FABREGAT TOMÀS, DOLORS
C/ Florida, 14, escala 3, 1r 2a (Grup La Forestal d’Urgell)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

59/2017
CP C/ ABAT OLIVA, 8
C/ Abat Oliva, 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/56 PRESENTADA PER GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. i de
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. datada a
Lleida el 27 de març de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de
data 29/03/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Obrir cala c/ Sant Joan, 46
•
•
c/ Sant Joan. 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.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
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5a.

6a.

7a.

8a.
9a.
10a.

El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
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

350,00
7,00
12,00

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. la llicència municipal d’obres
Llicències d'Obres/2017/56 , conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes
amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

350,00
7,00
12,00

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

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’UNA ESTACIÓ D’ACCÉS PÚBLIC PER A LA RECÀRREGA
SEMIRÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS A MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és el servei consistent en la elaboració del Projecte
d’estació d’accés públic per a la recàrrega semiràpida de vehicles elèctrics que es pretén
instal·lar al municipi de Mollerussa.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Serveis d’assessorament i de consultoria en
enginyeria.
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, i que l’empresari tingui la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació del servei (art. 138.3 i
111.1 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2016, 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.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la Proposta de serveis i honoraris
per part del Sr. Eugeni Aparicio Tudela, enginyer tècnic industrial amb el NIF 780 776 13-L,
per un import de 1.230,88 IVA vigent exclòs, el qual disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS per a la REDACCIÓ
DEL PROJECTE D’ESTACIÓ D’ACCÉS PÚBLIC PER A LA RECÀRREGA SEMIRÀPIDA DE
VEHICLES ELÉCTRICS. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte
amb càrrec del vigent Pressupost de despeses per a l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS conforme les condicions que figuren
en la proposta de servei presentada les quals s’accepten expressament, en els termes
següents:
Adjudicatari: Eugeni Aparicio Tudela / NIF: 780 776 13-L
Retribució del servei: 1.489,36 €
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El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
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.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DE LA
JARDINERIA DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
PERÍODE ABRIL-JUNY 2017.

En la data 15 de desembre de 2016, fou adjudicat el contracte menor del servei de
manteniment de la jardineria de les zones verdes del municipi de Mollerussa per al període
comprès entre el mes de gener i el mes de març de 2017 ambdós inclosos. Atès que es
preveu que una vegada hagi esgotat la vigència l’esmentat contracte, no haurà finalitzat el
procediment de contractació del servei integral de tots els espais enjardinats del municipi, és
necessari de continuar disposant dels serveis d’una empresa especialitzada en jardineria per
a un període estimat de tres mesos. L’objecte de la present contractació és, per tant, la
prestació del servei de manteniment de la jardineria de les zones verdes del municipi de
Mollerussa, que inclou els treballs que es detallen en la Memòria del servei elaborada per
part de la Regidoria competent, els quals s’hauran de dur a terme durant els mesos d’abril a
juny de 2017.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 1 de l’Annex II: Serveis de manteniment i reparació.
Per tal de valorar el cost total de la prestació, s’han considerat necessaris un nombre màxim
d’unitats de temps de treball (maquinària i mà d’obra) a raó del termini d’execució previst.
En conseqüència, i conforme allò que es preveu a l’article 302 del TRLCAP, el contracte s’ha
estimat en una quantia inferior a 18.000,00 euros IVA exclòs, qualificant-se de menor
atenent a allò disposat a l’article 138.3 del TRLCSP.
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, de conformitat amb allò establert als articles 138.3 i 111.1
del TRLCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2016, 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.
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Efectuades les consultes pertinents, la proposta de retribució del servei presentada per part
de la FUNDACIÓ ASPROS-Parcs i Jardins per un import total de 17.928,00 € (IVA exclòs),
resultat de l’aplicació del preu per ut dia/459,69 €, s’ha considerat la més avantatjosa
econòmicament pels interessos municipals. Així mateix, s’acredita que la fundació disposa de
la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional o 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 la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI de
MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. PERÍODE ABRIL-JUNY DE 2017. Simultàniament, s’aprova la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec de la partida pressupostària 06 1710
2279900 de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DEL SERVEI esmentat, en els termes que figuren
en la proposta presentada per l’adjudicatari, i d’acord amb les següents condicions:
Adjudicatari: FUNDACIÓ ASPROS-Parcs i jardins.
Retribució de la prestació: Preu ut dia/556,22 € (IVA vigent inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Durada estimada:
Inici:
01.04.2017
Final:
30.06.2017
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.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LES CANALS DE COBERTA I DEL FALS SOSTRE DELS
SERVEIS DE LA TERCERA PLANTA DE L’EDIFICI CULTURAL I LA BIBLIOTECA
DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació de les obres menors que tenen per
objecte la conservació i manteniment de les canals de coberta i del fals sostre dels serveis
de la tercera planta de l’edifici cultural i la biblioteca de Mollerussa, amb la finalitat d’evitar
que es produeixin goteres.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014, és la
següent: Divisió 45. Grup 45.2. Classe 45.22/Grup 45.4. Classe 45.42. Codificació CPV
45261000-4.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. 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, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 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 econòmica presentada per CONSTRUCCIONS Casimiro Parra Santiago la
qual importa la quantitat de 509,00 € (IVA exclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa
de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació
objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa de les obres que tenen per objecte la
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES CANALS DE COBERTA I DEL FALS SOSTRE
DELS SERVEIS DE LA TERCERA PLANTA DE L’EDIFICI CULTURAL I LA BIBLIOTECA
DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la contractació amb
càrrec vigent pressupost municipal exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE LES OBRES esmentat a favor de
CONSTRUCCIONS Casimiro Parra Santiago en els termes següents:
Pressupost d’adjudicació: 615,89 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Actuacions prèvies: Serà necessari que prèviament a l’inici de les obres, s’instal.li una
línia de vida que garanteixi la seguretat de qualsevol persona que hagi d’accedir
i/o treballar a la coberta d’aquest edifici.
Termini d’execució: Les obres hauran d’estat totalment executades en el termini
màxim d’una setmana.
Supervisió de les obres: L'Ajuntament designarà un tècnic amb titulació adequada i
suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, que tindrà encomanada la
supervisió de l’execució de les obres.
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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.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu, de
conformitat amb allò establert als articles 28.2 i 111 TRLCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT AMBIENTAL. EXPEDIENT NÚM. 2544/17.
PETICIONARI: JOSÉ FELIP ARGELICH. ACTIVITAT: EXPLOTACIÓ RAMADERA
PORCINA. EMPLAÇAMENT: PARTIDA LA FIGUERA POL.3 PARC.144.

Vista la documentació presentada pel Sr. José Felip Argelich, per a la tramitació d’adequació
i canvi de nom de l’expedient d’activitats núm. 0633/06. Referent a una explotació ramadera
porcina ubicada a la partida de la Figuera polígon 3 parcel·la 144.
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els SSTT municipals han emès informe
favorable per a la tramitació de l’expedient d’activitats.
Atesos els antecedents obrants en l’expedient de la seva raó, la Regidoria de Seguretat
Ciutadana proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de l’expedient següent:
Número d’expedient: 2544/12/2017
Titular: José Felip Argelich
Denominació: explotació ramadera porcina (adequació)
Emplaçament: partida La Figuera polígon 3 parcel·la 144
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
1828/06.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Cinquè. Obligacions generals de les persones titulars de les activitats:
“(…) En el T.M. de Mollerussa, el dia 30 de març de 2017, la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient municipal
2544/2017 de canvi de nom i d’adequació de la llicència atorgada en Junta de Govern Local de
11.10.2006 al nou règim de comunicació ambiental.
D’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 9/2001, de 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica, es modifica el règim de controls per a l’exercici de l’activitat atès que s’aporta
l’últim informe favorable de control mediambiental periòdic d’acord amb la llicència atorgada signat en
data 20.06.16 per Marta Vidal Molins, tècnic de Dekra Ambio, S.A.U.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot incorporant-se les següents
prescripcions:
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-DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
- Informe de control mediambiental periòdic signat en data 20.06.16 per Marta Vidal Molins, tècnic
de Dekra Ambio, S.A.U. amb pronunciament favorable.
-INFORMES PRECEPTIUS:
- Informe tècnic sobre el pla de gestió de dejeccions ramaderes emès pel Departament d’Agricultura
en data 10.03.16.
-ACTIVITAT:
- Activitat ramadera productiva de 1.700 places de porcs d’engreix.
- Marca oficial explotació 440 AL.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Compliment valors límit emissió soroll segons ordenança municipal.
- En cas d’afectacions al veïnat per olors, fums, sorolls i vibracions, caldrà fer controls per part de
l’empresa a càrrec d’una Entitat Ambiental de Control, imposant-se aquelles mesures correctores
que es considerin adients per respectar els límits màxims previstos a les Ordenances Municipals en
les condicions de màxima capacitat de treball, garantint que no existeix cap possibilitat d’afectació
al veïnat i al medi.
- Residus:
- Residus sanitaris, especials ramaders i perillosos: magatzematge en recipients tancats i estancs
per un període màxim de sis mesos i lliurament a gestor autoritzat.
- Gestió de cadàvers a través d’empresa gestora d’animals morts autoritzada, disposant d’una
pòlissa d’assegurança agro-ramadera que cobreixi a la totalitat dels animals existents a
l’explotació.
- Es disposarà d’un contenidor que haurà d’estar tapat i situat en una zona de fàcil accés
pels vehicles de recollida, mantenint el seu entorn en bones condicions de neteja i
desinfecció.
- En produir-se una baixa, caldrà avisar el servei de recollida amb la màxima brevetat
possible.
- Les fosses de cadàvers fora s’han de mantenir fora d’ús.
- Dejeccions ramaderes:
- La capacitat d’emmagatzematge necessària de dejeccions ramaderes serà de 1.218 m3
per als purins i la disponible 1.238 m3 (capacitat tenint en compte que 375 m3, en cas
d’informe favorable de Sanitat animal, estan disponibles per a l’explotació 440 BX del
mateix titular) .
- Tots els dispositius d’emmagatzematge de dejeccions hauran d’estar construïts,
mantinguts i explotats de manera que s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació,
percolació o sobreeiximent.
- El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes degudament complimentat.
- L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona vulnerable es farà respectant el
Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries
en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998, DOGC 2761, de 9.11.98).
- El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de
les zones vulnerables, es farà d’acord amb l’art. 8 del Decret 136, tenint en compte el
que es disposa als articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants
en terrenys de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o
nevats.
- El pla de gestió de dejeccions ramaderes no podrà fer ús de la flexibilitat contemplada a
l’art. 21.9 del Decret 136/2009 per a les noves terres aportades. Per tant, les dejeccions
ramaderes que es lliuraven a la planta de cogeneració s’han d’aplicar necessàriament en
aquestes noves terres.
- El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per
a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions
imprevistes o excepcionals.
- En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als
apartats 6, 7 i 8 de l’art. 21 del Decret 136/2009.
- Aigües residuals:
- No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
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- Les aigües residuals generades es gestionaran conjuntament a les dejeccions ramaderes.
- L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin
en contacte amb elements contaminants de l’explotació (fems, dejeccions, pinsos, deixalles,
etc.) i puguin afectar al medi hídric.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
- Es recomana que l’explotació disposi dels elements mínims necessaris per tal d’evitar que un
incendi iniciat dintre del recinte de l’establiment pugui afectar l’entorn forestal proper, com també
poder fer efectiva la seva autoprotecció en el cas que un incendi forestal provocat des de l’exterior
l’amenaci.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
- Com a mesures de bioseguretat i sanitat animal. es considera recomanable disposar de tancament
perimetral de tot el recinte de l’explotació, pediluvis a l’entrada de les naus, llatzaret pels animals
malalts i sistema eficaç per la desinfecció dels vehicles.
-ALTRES PRESCRIPCIONS:
- Llibre Registre d’Explotacions Ramaderes (LER) del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca,
degudament complimentat i actualitzat a la capacitat ramadera per la qual es disposi autorització.
- En cas que l’activitat s’abasteixi d’aigua provinent de fonts pròpies haurà d’acreditar la inscripció
de l’aprofitament al Registre d’Aigües i, si no disposa de la corresponent acreditació, haurà de
sol·licitar-ne el dret d’aprofitament corresponent a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb l’art.
52 i concordants del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20
de juliol.
- En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions subjectes a reglamentació
específica: elèctrica, climatització, etc. Controls periòdics preceptius.
- Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-ACTUACIONS DE CONTROL PERIÒDIC:
- LES ACTIVITATS RAMADERES ESTAN SUBJECTES AL PLA DE CONTROL DE LA GESTIÓ DE LES
DEJECCIONS RAMADERES I ALTRES FERTILITZANTS NITROGENATS, QUE
EXECUTA
EL
DEPARTAMENT COMPETENT EN MATÈRIA D’AGRICULTURA I RAMADERIA. CORRECTE ESTAT DE
MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE DE LES DEJECCIONS. EL
LLIBRE DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES HA D’ESTAR DEGUDAMENT COMPLIMENTAT.
Annex a l’informe del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. LP01525
•

Titular de l’explotació ramadera

Marca
oficial
440 AL

•

Expedient
OGAU
LL20060428

JOSEP FELIP ARGELICH

NIF del titular
de l’explotació
78076748M

Municipi
(Comarca)
Mollerussa
(Pla d’Urgell)

Capacitat de bestiar
Marca
oficial
440 AL

•

Titular de l’explotació

Tipus de bestiar

Capacitat
de bestiar
existent

% reducció
N per dieta
acceptada

Volum de
purins
(m3/any)

Generació de
nitrogen
(kg N/any)

Porcs d’enceball
(20-100 kg)

1.700

35%

3.655

8.011

Reducció de nitrogen per alimentació

L’explotació segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l’Ordre AAR/506/2010 i Ordre
AAM/312/2014, que suposa una reducció del 35% del nitrogen generat, d’acord amb la resolució del
director general d’Agricultura i Ramaderia de data 23 d’octubre de 2016 emesa a Cooperativa d’Ivars.
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Els percentatges de proteïna bruta dels pinsos subministrats no han d’ultrapassar en cap cas els de la
taula següent. Pel que fa a les quantitats consumides de pinso seran les que s’indiquen a la taula
següent:

Nom del pinso

Contingut màxim de PB
en el pinso (%)

Iniciació
16%
Alta energia
15.8%
Consum indicatiu total

Consum indicatiu de
piso (kg/plaça i cicle)
20
192
212

El titular ha de portar un registre (anotació) de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso
en cada engreixada, així com portar un registre (anotació) del nombre d’animals engreixats en cada
cicle.
Atès que es realitza una alimentació que dóna lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí
respecte a l’estàndard al Decret 136/2009, la persona titular de l’explotació ramadera ha de conservar,
durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso que garanteixin
la composició i quantitats d’aliments subministrats als animals. En el cas de porcs d’engreix, la persona
titular de l’explotació ramadera ha de portar un registre del nombre de porcs engreixats, el pes mitjà a
l’inici de l’engreix, el pes mitjà de sortida cap a l’escorxador i les quantitats consumides de cada tipus de
pinso, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 de l’Ordre AAM/132/2014.
•

Capacitat d’emmagatzematge
Marca
Oficial

Tipus de
dejeccions

Capacitat d’emmagatzematge
disponible (m3)

Capacitat
d’emmagatzematge
necessària (m3)
440 AL
PURI
1.238*
1.218
*Capacitat disponible tenint en compte que 375m3, en cas d’Informe favorable de
Sanitat animal, estan disponibles per a l’explotació 440 BX del mateix titular.
Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són el que figuren a la instrucció tècnica
IT-120 (“Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una explotació
ramadera”), disponible a la pàgina web:
www.gencat.cat/dmah>Inici>Àmbits d’actuació>Empresa i producció sostenible> Prevenció i control
d’activitats> La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats>Oficina d’acreditació d’Entitats
Col·laboradores>Criteris tècnics d’actuació de les entitats col·laboradores
Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s’eviti
qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
•

Aplicació agrícola

L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable
es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques
agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).
En zona vulnerable, les èpoques d’aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats
màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s’indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.
El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones
vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es disposa als
articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i
l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.
En l’aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims d’incorporació
de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir en compte les
possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants a l’entorn de captacions d’aigua subterrània destinada
a consum humà derivades de l’article 32 del mateix Decret.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En l’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes a terres situades a més de 10 km de les instal·lacions
ramaderes, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d’anar equipats amb un dispositiu
electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d’adquisició i registre d’aquestes dades que no en
permeti la modificació. Les dades mínimes i el format amb què cal enregistrar-les s’estableixen a
l’annex 3 de l’Ordre AAM/66/2015. Aquestes dades s’han de conservar durant un termini de 3 anys.
D’acord amb l’Ordre AAM/312/2014, aquesta obligació és exigible a partir del 24 de gener de 2015 en el
cas de les explotacions ramaderes afectades pel tancament de les plantes d’assecatge de purins.
“Aquest pla de gestió no podrà fer ús de la flexibilitat contemplada a l’article 21.9 del Decret 136/2009
per a les noves terres aportades. Per tant, les dejeccions ramaderes que es lliuraven a la planta de
cogeneració s’han d’aplicar necessàriament en aquestes noves terres.”
•

Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes

El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l’article 22.1 del Decret 136/2009. A
la pàgina web
http://agricultura.gencat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/
es troba disponible una proposta de llibre de gestió, el qual es pot portar en suport paper o suport
informàtic.
•

Aclariment de la base agrícola no acceptada:

De la base agrícola aportada no s’han comptabilitzat les següents terres per manca l’acreditació
documental de la disponibilitat de la base agrícola per a aplicar-hi les dejeccions:
Municipi
25032
25150

Polígon
4
9

Parcel·la
123
244

Recinte
1
4

El cedent de la base agrícola que consta al contracte aportat al Pla de gestió no és el cultivador (qui
consta a la DUN) o, en defecte d’això, el propietari de la terra (qui consta al cadastre). L’acreditació
documental de la disponibilitat de la base agrícola per a aplicar-hi les dejeccions consisteix,
normalment, en un contracte entre el titular de la terra i el ramader en què el primer accepta utilitzar
les dejeccions ramaderes per a fertilitzar les terres de la seva explotació. Aquestes contractes han de
ser vigents i estar signats pel cultivador (qui consta a la DUN) o, en defecte d’això, pel propietari de la
terra (qui consta al cadastre). Quan el cedent de la base agrícola és una societat (SCP, SL...) cal que el
contracte estigui signat pel seu representant legal.
•

Mesures de control

En cas que el 31 de desembre de 2011 (data d’entrada en vigor de la Llei 9/2011) l’explotació ramadera
disposés de llicència ambiental, i amb la nova regulació establerta per aquesta Llei va quedar inclosa en
l’Annex III de la Llei 20/2009, resta subjecta al règim de control de les activitats sotmeses a
comunicació que estableix l’article 73 de la Llei 20/2009 si acredita disposar de l’acta favorable
obtinguda en el control inicial i en el darrer control periòdic fet d’acord amb la llicència ambiental
atorgada. En cas contrari, manté el règim de control que establia aquesta llicència.”

8.

COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.1978/54/2008).

En data 4 d’abril de 2017 el Sr. Ramon Mulet, en representació d’Aigua Llum de Ponent, SL,
comunica el cessament de l’exercici d’activitats a l’establiment de l’avinguda de la Pau, 15,
local 1 i demana la baixa i deixar sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 30 d’octubre de 2008, la Junta de Govern va autoritzar l’exercici de l’activitat al
local esmentat per a serveis de perruqueria.
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’autorització d’obertura
d’establiment següent:
Número: 1978/54/2008
Titular: AIGUA LLUM DE PONENT, SL
Denominació: venda, instal·lació i assessorament d’aparells de gas natural
Emplaçament: avinguda de la Pau, 15, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
9.

SOL·LICITUD DEL SRA. CARMEN VIOLA VILALTA, DEMANANT AUTORITZACIÓ
TRASLLAT RESTES DELS NÍNXOLS 453 I 663 FILA 3ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL AL CEMENTIRI DE BALAGUER.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Carmen Viola Vilalta, a fi i efecte procedir al
trasllat de les restes mortals dels seus familiars difunts, inhumats entre 1940 i 1956 als
nínxols 453 i 663 fila 3ª del Cementiri Municipal de Mollerussa al Cementiri de Balaguer.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el trasllat de les restes dels difunts inhumats entre 1940 i 1956 als
nínxols 453 i 663 fila 3ª del Cementiri Municipal de Mollerussa al Cementiri de Balaguer.
Segon. La exhumació i el trasllat del cementiri municipal de Mollerussa s’efectuarà de
conformitat amb les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria. Els serveis
indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal número 12.
Les operacions d’exhumació de cadàvers i/o restes cadavèriques seran realitzades per una
empresa funerària degudament autoritzada, com a extensió o part integrant del servei ofert
al sol·licitant usuari.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada.
10.

OFERIMENT SRA. CARMEN VIOLA VILALTA, ADQUISICIÓ DRETS DEL NÍNXOLS
453 I 663 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada pe la Sra. Carmen Viola Vilalta, en què ofereix a l’Ajuntament
l’adquisició dels drets dels nínxols núm. 453 i 663, fila 3ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, 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 de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Acceptar l’oferiment presentat i adquirir a la titular Carmen Viola Vilalta els nínxols
núm. 453 i 633 fila 3ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals
vigents.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
11.

SOL·LICITUD SR. RAFAEL PINA ROPERO, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 453 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada pel Sr. Rafael Pipna Ropero, vers l’adquisició de concessió
de drets funeraris sobre el nínxol núm. 453 fila 3ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

453

Rafael Pina Ropero

3ª

Import

Títol
220,14

7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
12.

RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE MOLLERUSSA.

Es retira de l’ordre del dia.
13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. LACATUS CRINA CAMELIA “BAR NEVADA” N. EXP. OVP-TC: 2017/028

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: LACATUS CRINA CAMELIA
Nom comercial: Bar Nevada
Ubicació: Camí d’Arbeca, 16 bxs.
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2017.
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/028

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.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
• En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.
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•
•

Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol
activitat municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda.

Segon. 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.
14.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2017/029

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Bogdan Felician Pasca titular de
l’establiment denominat “El Nou 19”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.
•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: abril de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/029

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
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aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000249.
Tercer. 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.
15.

SOL·LICITUD
PERMANENT.

QUINHAO

ZHANG,

LLICÈNCIA

MUNICIPAL

DE

GUAL

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

Número de placa de gual permanent: 1397
Ubicació: C/ Sidamon, 2
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

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

SOL·LICITUD COMISSIÓ D’URBANISME DE LLEIDA, EN QUÈ DEMANA LA SALA
2 I LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 18 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Jesús Tirvió, en representació
de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 i la
sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 18 d’abril, de les 08.30h fins a les 14.00h, per
realitzar-hi una reunió.
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, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Comissió d’Urbanisme de Lleida, la utilització de la sala 2 i la sala de
ball del Teatre l’Amistat el dia 18 d’abril, de les 08.30h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una
reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
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El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD SRA. SORAYA MOLLÓ, EN REPRESENTACIÓ DE PERFUMA’T, EN
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UNA DESFILADA A LA PLAÇA
MAJOR EL DIA 8 D’ABRIL DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Soraya Molló, titular de l’establiment “Perfuma’t”
ubicat la Plaça Major núm. 16 de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai
de la plaça el proper dia 8 d’abril, de les 17.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una petita
desfilada acompanyada del grup de percussió TABALATS de Mollerussa.
També demana 80 cadires.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Soraya Molló, titular de l’establiment “Perfuma’t” ubicat la Plaça
Major núm. 16 de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la plaça el
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proper dia 8 d’abril, de les 17.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una petita desfilada
acompanyada del grup de percussió TABALATS de Mollerussa.
S’acorda facilitar-los 80 cadires.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ERC, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PLAÇA
MAJOR I EN CAS DE PLUJA EL CENTRE CULTURAL EL 28 D’ABRIL DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Engelbert Montalà, en representació del Grup Municipal
d’ERC, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça Major el dia 28 d’abril, de
les 19.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi un acte dins de la campanya del sí al
referèndum. En cas de pluja, sol·licita el Centre Cultural.
També demana poder muntar un equip de so, una petita tarima i 50 cadires a la plaça.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Grup Municipal d’ERC, en què demanen autorització per utilitzar
l’espai de la Plaça Major el dia 28 d’abril, de les 19.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi un
acte dins de la campanya del sí al referèndum.
Així mateix, s’acorda facilitar-los la tarima i 50 cadires a la plaça però no l’equip de so.
Segon. Desestimar la utilització del Centre Cultural, en cas de pluja, ja que la sala estarà
ocupada.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD DE DESISTIMENT DE L’ESCUDERIA MOLLERUSSA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Castillon, en representació de
l’Escuderia Mollerussa, en què demana el desistiment de l’acord adoptat en la Junta de
Govern del dia 30 de març de 2017, en què demanava diverses peticions amb motiu del 8è.
Rally de Terra Pla d’Urgell-16è Ral·li de Terra de Mollerussa.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Escuderia Mollerussa per al desistiment de
l’acord adoptat a la Junta de Govern del dia 30 de març de 2017
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Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES EL DIA 26
D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació de
la Regió Sanitària de Lleida, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mamà el dia 26 d’abril de 2017.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació de la Regió Sanitària de
Lleida, l’esmentada petició. Es fixa com a indret d’ubicació davant del CAP a la zona que està
habilitada per les ambulàncies a la porta d’urgències.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD
ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA UNA
TARIMA EL DIA 21 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la petició presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de
l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana una tarima el dia 21 d’abril de 2017.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana una tarima el dia 21
d’abril de 2017.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE TÀRREGA, EN QUÈ DEMANA TANQUES PER ALS
DIES 29 I 30 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Àngels Eroles, en representació de
l’Ajuntament de Tàrrega, en què demana 100 tanques per a la celebració de la Jamborinada
2017, trobada de Guies i Escoltes de tot Catalunya, que és durà a terme els dies 29 i 30
d’abril de 2017.
La Junta de Govern, amb l’informa favorable de la regidoria corresponent, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Tàrrega, en què demana material per a la celebració
de la Jamborinada 2017, trobada de Guies i Escoltes de tot Catalunya, que és durà a terme
els dies 29 i 30 d’abril de 2017.
S’acorda facilitar-los 100 tanques.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona sol·licitant i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA – A.T. MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER PENJAR UNES BANDEROLES AMB MOTIU DEL 5È
ANIVERSARI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Angel Joaquin Tena, en representació de
l’Assemblea Nacional Catalana – A.T. Mollerussa, en què demana autorització per instal·lar
35 banderoles (banderes estelades) als fanals del municipi propers a les rotondes, des de
l’autorització fins a finals d’octubre, amb motiu de la celebració del 5è Aniversari de la
creació de l’Assemblea Nacional Catalana.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Assemblea Nacional Catalana – A.T. Mollerussa a instal·lar 35
banderoles (banderes estelades) als fanals del municipi propers a les rotondes, des de
l’autorització fins a finals d’octubre, amb motiu de la celebració del 5è Aniversari de la
creació de l’Assemblea Nacional Catalana.
Els llocs concrets d’ubicació de les banderes seran:
Tres a la rotonda de la Benzinera CEPSA direcció Miralcamp
Tres a la rotonda Torregrossa
Quatre a la rotonda Creu Roja
Tres a la recta carretera Palau (Bosch Maquinàira)
Una al Camí Palau a Nufri
Una a la rotonda Linyola
Dos a la cruïlla de l’Av. del Canal amb Av. de la Pau
Quatre a la rotonda Av. Canal amb C/Arbeca
Quatre a la rotonda de l’Albada
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA SALLE CATALUNYA PEL
DESPLEGAMENT DEL PROJECTE “FAIG” CURS 2016-2017.

El projecte FAIG és un projecte desenvolupat per La Salle Catalunya que té com a principal
finalitat impulsar el treball cooperatiu i el desenvolupament de projectes pels alumnes que
cursen ESO (8 quart). Es tracta que els alumnes aprenguin tot un seguit de tècniques de
treball cooperatiu i de posta en marxa de projectes de recerca i de servei. És una eina per
ajudar els alumnes a desenvolupar la competència d’aprenentatge a aprendre. En els tres
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primers cursos d’ ESO aquests projectes es divideixen en l’àmbit humanístics i científic. És 4t
d’ ESO que s’introdueixen el concepte “ aprenentatge /servei”.
Amb la voluntat d’introduir als alumnes en el coneixement del medi socio/cultural on està
ubicat i potenciar la capacitat de sensibilització en l’àmbit del voluntariat social, a quart curs
d’ ESO el programa FAIG es basa en que l’alumne ha de pensar dissenyar, desenvolupar i
avaluar un projecte en l’àmbit de la participació social. S’efectua i materialitza en grups de
quatre o cinc alumnes que s’organitzen per executar el projecte.
Donada la bona acollida d’aquestes accions, des del centre La Salle es proposa poder portar
a terme una altra actuació dins del desplegament del projecte “ FAIG “ curs 2016-2017.
Aquesta nova acció es desenvoluparà en el servei Centre Obert “ La Banqueta”. Els alumnes
participants han presentat un projecte on les activitats giren entorn a crear dinàmiques
socioeducatives per als infants del centre la Banqueta, a través dels esports, per
promocionar valors com el treball en equip, la cohesió de grup, el lideratge positiu, el
respecte, el control d’impulsos i les emocions. Aquestes accions han estat validades per
l’equip del centre obert “ La Banqueta” i el tutor de l’escola.
En consideració a quant s’ha exposat i tenint en compte que, en aquesta proposta s’hi dóna
la concurrència de les competències que l’article 71 del DLGE 2/2003, de 28 d’abril ( Tex
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya) reconeix al municipi en matèries
com l’educació i la cultura, l’objecte d’aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic.
Tanmateix, aquesta activitat contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
La informació que puguin obtenir els alumnes que realitzaran el projecte de col·laboració
estarà sotmesa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, el que vol dir que, qualsevol informació dels usuaris del Centre d’
iniciatives socioeducatives “ La Banqueta” ( de titularitat municipal) serà estrictament
confidencial i no podrà utilitzar-se per cap altre fi. Durant la durada del projecte no es
podran realitzar fotografies dels usuaris, ni s’utilitzaran noms i cognoms d’aquests.
Atès els que l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’ alcaldia núm.325/2015, de 15 de juny , a proposta de la Regidoria de Benestar
Social, Ciutadania i Infància i per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer: Aprovar la formalització d’un acord de col·laboració entre el centre docent “La Salle
de Mollerussa” i l’Ajuntament de Mollerussa, amb l’objecte de regular la realització de les
activitats inherents al programa FAIG, que té com a principal finalitat impulsar el treball
cooperatiu i el desenvolupament de projectes pels alumnes que cursen quart d’ESO, en els
temes indicats en els antecedents.
Segon: Els elements singulars de la nova acció dins de l’acord de col·laboració per aquest
curs 2016/2017 són els següents: Llistat dels alumnes participants en el Centre Obert “ La
Banqueta” – projecte FAIG curs 2016/2017
NOM PARTICIPANTS
WASSIM FRIHI

DNI o NIE
X4401785E

JESÚS LASA TEIXIDÓ

48052182F

POL CARULLA LLOBET

78103512C
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EDUARD GENÉ ROSELL

47984496X

JOAN PONS MAYORAL

48256228C

AIDA SORIANO CANTÓ

47982210R

DADES TUTOR DE LA SALLE: Gmà. Àngel Ruiz
DADESREALITZACIÓ DEL PROJECTE: Els dimarts 25 d’abril, 2, 9, 16 i 23 de maig, de les 17.00h a
les 19.00h.
PERSONES DE REFERÈNCIA DE L’AJUNTAMENT: La Directora Tècnica i la integradora social del
centre obert “ La Banqueta” la Sra. Alexandra Sánchez i la Sra. Aurembiaix Tuxans, respectivament.
Criteris interpretatius: Com a normes d’interpretació, en allò no previst en aquest acord, s’aplicarà de
forma anàloga allò que es disposi en l’ Ordre ENBS/193/2002, de 5 de juny ,per la qual es regula la
formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats i l’ Ordre
EDC/21/2006, de 30 de gener,
L’acord de col·laboració s’extingirà en els supòsits següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Per l’expiració del temps de vigència
Per la baixa de l’alumne/a matriculat/ada en el centre docent o inscrit/a a l’entitat que
imparteix programes formatius.
Per mutu acord de les parts.
Per denúncia d’una de les parts. En cas de denúncia per part del centre docent o entitat
col·laboradora, cal proposta raonada del/de la tutor/a de pràctiques, escoltant l’equip docent.
Les generals establertes a la legislació vigent.

Tercer: Es fa constar, als efectes oportuns, que la realització de la col·laboració no
comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’alumne/a vers
l’ajuntament de Mollerussa. Tanmateix, durant la vigència de l’acord de col·laboració els
alumnes estaran coberts per l’assegurança escolar, per a la realització d’aquesta activitat, a
càrrec del centre educatiu “ La Salle” de Mollerussa.
Quart: Notificar els presents acords al centre educatiu “ La Salle” de Mollerussa, als efectes
oportuns.
Cinquè: Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
25.

PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA A LA
TROBADA DE PIANISTES DE LES TERRES DE PONENT – (TÀRREGA)

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2016-2017 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat la participació de l’escola a la Trobada de Pianistes de les Terres de
Ponent que s’efectuarà a Tàrrega el proper dia 22 d’abril de 2017.
La informació relativa a l’activitat, és la següent:
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Població: Tàrrega
Adreça: EMM de Tàrrega. Ateneu de Tàrrega. Av. Generalitat, 5
Telèfon: 973 50 18 06 660 66 78 70 973 31 29 65
Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 10 alumnes de
piano de Nivell Professional i Pràctica 2.
Modalitat d’acolliment: NO
Allotjament: NO
Mitjà de transport:
- Alumnes: cotxes particulars de cada pare/tutor
- Professors: cotxes particulars de cada professor
Calendari del Viatge: Dissabte 22 d’abril, rebuda a les 10h i concert a les 18.30h.
Professors responsables: Isabel Blanc, Jordi Cubiró i Laura Terradellas.
Finançament de l’activitat: Cada alumne ha realitzat una inscripció amb el seu
corresponent pagament a l’organització de la Trobada de Pianistes de les Terres de Ponent.
Autorització dels pares/tutors: Es requerirà la preceptiva autorització, independentment
que gaudeixin de la condició d’acompanyats.
La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint,
però, que es contracti una assegurança específica que cobreixi viatges en grups i excursions,
els dies indicats, 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 dia 22 d’abril de 2017 ha de realitzar l’Escola
Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació de l’escola a la
Trobada de Pianistes de les Terres de Ponent que s’efectuarà a Tàrrega, en els termes que
s’ha indicat en els antecedents.
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
(02-17938).
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938).
26.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 13/2017

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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 100.775,20€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 13/2017, per import global de 100.775,20€.
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.
27.

RECURS REPOSICIÓ. DENEGACIÓ PER JUNTA DE GOVERN DE 02-03-2017 DE
DEVOLUCIÓ QUANTIES RETINGUDES PER SITUACIÓ D’INCAPACITAT
TRANSITÒRIA DERIVADES D’INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA (RLT 012)

Es retira de l’ordre del dia.
28.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 10/2017

Vista la relació núm. 2017/10 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 19 expedients i que importa la quantitat
882,10 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
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. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/10, corresponent al període entre els dies 20 de març al 2 d’abril de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa 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.
29.

VODAFONE ESPAÑA, SAU. REEMBORSAMENT COSTES AVAL RECURS DE
REPOSICIÓ CONTRA LID 3/2004

Vodafone España, SAU va presentar recurs de reposició contra la LID per taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de les vies públiques, aportant
aval per garantir la suspensió de la execució de la liquidació impugnada.
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Per Sentència 240, de data 05-09-06, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu de
Lleida, es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Vodafone España, SAU
contra l’Ajuntament de Mollerussa.
En data 18-07-08, Vodafone España SAU va ingressar el deute pendent, entre altres, per la
LID 3/2004, i es va procedir a la devolució de l’aval (devolució efectiva en data 28-07-08).
L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) estableix que
prescriuran als quatre anys els següents drets:
c) el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
En base al que s’ha exposat la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud de reemborsament de les costes de l’aval presentada per
Vodafone España SAU, per haver prescrit el dret a sol·licitar la devolució.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
adients.
30.

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER CLOSA PALOU, RAMON, CONTRA LA
NOTIFICACIÓ DE LA PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT PER SANCIÓ DE
TRÀNSIT 1889/2016

Vist el recurs de reposició interposat per Closa Palou, Ramon en data 14-03-17, contra la
sanció de trànsit 1889/2016, al·legant manca de notificació de la sanció i desconeixement
del fet denunciat.
Vista la documentació facilitada per l’empresa col·laboradora en les tasques de gestió i
recaptació de sancions de trànsit en la que es posa de manifest que s’ha seguit tot el
procediment administratiu i de recaptació d’acord amb la legislació vigent per a fer possible
l’ingrés del deute pendent.
Fet denunciat per la Policia Local: no respectar la senyalització circumstancial que modifica
el règim normal d’utilització de la via (prohibit estacionar per batucada popular) (01-10-16)
1r intent notificació voluntària: 15-11-16 (12,18 hores)
2n intent notificació voluntària: 17/11-16 (19,35 hores)
Notificació voluntària: publicació en BOE núm. 315, de 30-12-16
Notificació providència constrenyiment: 10-03-17
En base al que s’ha exposat la Junta de Govern ACORDA:
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Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Closa Palou, Ramon contra la
sanció de trànsit 1889/2016.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
adients.
31.

ATORGAMENT AL SR. ALEIX SESEÑA RODRÍGUEZ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00022-0348K.

Vist l’expedient tramitat per Aleix Seseña Rodriguez (amb DNI 54750348 K) 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:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Aleix Seseña Rodriguez
DNI: 54750348 K
Núm. expedient: 25137-2017-00022-0348K
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: gener 2023
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
32.

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:
32.1.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 ”Construcció de gimnàs annex a l’escola
Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa”.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
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Denominació obra:Construcció de gimnàs annex a l’escola Mestre Ignasi Peraire de
Mollerussa.
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 82.620,89 €
Exercici econòmic: 2017
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors facultatius Sr. Jordi Capell i Sra.
Aroa Guardiola, amb el conforme del contractista, SERBONIU S.L.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
32.2.- SOL·LICITUD BODEGA XAREL·LO, LA BAGUETINA I KROSTÓ, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR UN CONCERT A LA PLAÇA MAJOR EL DIA
9 D’ABRIL DE 2017
Vista la petició presentada per la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb La Baguetina i el Krostó, en què demanen autorització per poder utilitzar
l’espai de la Plaça Major el dia 9 d’abril, de les 12.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi un
concert.
També demanen un escenari i connexió de llum.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb La Baguetina i el Krostó, la utilització de l’espai de la Plaça Major el dia 9
d’abril, de les 12.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi un concert.
S’acorda facilitar-los un escenari i connexió de llum.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

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