AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 20 d’abril 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 Lavin LLano, Sra. Rosalia
Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excussa l’assistència la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
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 300,62 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

63/2017
CP GRUP LA FORESTAL D’URGELL

C/ La Forestal d’Urgell, 7
23,16
12,00
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:

65/2017 (pròrroga ll.o. 86/2007)
MOLLERUSSA 2001 SL
Av. Negrals, 8-10
0,00
30,00
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:

67/2017 (pròrroga ll.o. 298/2006)
ERCE ESPAIS 2004 SL
C/ Girona, 3
0,00
30,00
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:

68/2017 (pròrroga ll.o. 121/2008)
BIGUES LINYOLA SL
C/ Germà Jaume Hilari, 16
0,00
30,00
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:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

72/2017
CP AV. DE LES GARRIGUES, 14

Av. de les Garrigues, 14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73/2017
TORRES SALAFRANCA, JOSEP MARIA

C/ Enric Subirós, 58
22,00
12,00
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:

3.

74/2017
CP C/ COMERÇ, 14

C/ Comerç, 14
94,31
47,15
0,00
0,00
0,00

REVISIÓ FIANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM.
2017/52. SOL·LICITADA PER JOAN SOLA NINOT.

Es dóna compte de la sol·licitud de revisió del càlcul de la fiança de gestió de residus
presentada per Joan Sola Ninot i de l’informe Núm. 37/2017 lliurat pels Serveis Tècnics
Municipals, en els termes següents:
“...//...
1. Que en data 23-03-2017 es va aprovar la llicència d’obres 2017/52, corresponent a
“AMPLIACIÓ LOCAL PLANTA BAIXA”. La llicència estava condicionada a que amb
anterioritat a l’inici de les obres, calia aportar a aquest ajuntament l’assumeix de la
direcció de les obres per part de l’arquitecte , el full estadístic d’edificació i
habitatge, i la designació del coordinador de seguretat i salut.
2. Que en data 30 de març de 2017 s’aporta l’assumeix de la direcció de les obres
signat per Xavier Brufau i Niubó arquitecte col·legiat amb número 7657 i el full
estadístic d’edificació i habitatge.
3. Es fa constar també que atès que les obre les realitzarà un sol contractista, no es
necessari aportar la coordinació de seguretat i salut.
4. Que no es procedent la modificació de les taxes però si que s’ha detectat un error en
la quantitat de residus, que modifica la fiança que s’ha de fixar per aquest concepte.
Total de residus generats:
Fiança residus (11€xTona, mínim 150€):

11,6T
150 €

CONCLUSIÓ
S’informa Favorablement la documentació presentada, per tant es pot procedir a iniciar
les obres, tenint en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
52/2017.
Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns.
...//...”
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Atès el que s’ha exposat, 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. Aprovar la revisió de la fiança per gestió de residus de la llicència municipal d’obres
2017/52 i que s’ha de fixar per 150,00 €.
Segon. Comunicar els presents acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
4.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA. PROMOTORS:
JOSEFA SENTAÑES UTGES I JOSEP MARIA PEDRÓS PASTÓ. EXPEDIENT NÚM.:
01/2017.

Vista la documentació que acompanya la sol·licitud de la llicència municipal per a procedir a
la modificació d’un règim de propietat horitzontal simple a la finca registral 8.715 i amb la
referència cadastral següent: 5107609CG2150N0001FZ, ubicada a l’Avinguda de la Pau, 27
de 25230 Mollerussa, a l’empara de l’article 187.1 apartat k) del DLg. 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme, i concordants del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: Número 1. Local comercial situat a la planta baixa del bloc 1 de l’edifici ubicat
a l’Avinguda de la Pau, 27 de Mollerussa.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al tom 2121, llibre 140, foli 110,
Finca 8.715.
Superfície total construïda de 143 m2 i superfície útil 134 m2.
Quota: Té una quota de participació en els elements i despeses comuns als dos blocs de
4,84 % i una quota de participació en els elements i despeses comuns del bloc 1 del que
forma part de 8,04 %.
Resultant que la constitució d’un règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals, Informe NR 044/2017.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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. ATORGAR a la persona interessada la LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR
A LA MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Exp.
01/2017), a l’edifici ubicat a l’Avinguda de la Pau, 27 de 25230 Mollerussa, que es
correspon amb la finca registral 8.715 i que té la referència cadastral
5107609CG2150N0001FZ, conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els
extrems següents:
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La DIVISIÓ HORITZONTAL suposa la creació de dos elements diferenciats, els quals,
d’acord amb la documentació presentada, tenen les següents superfícies:
Segons memòria

Segons proforma

Local segregat A
Superfície construïda

62,40 m2

62,40 m2

Quota participació dels dos blocs

2,11%

Quota participació al bloc 1

3,51%

Local segregat B
Superfície construïda

80,60 m2

Quota participació dels dos blocs

2,73%

Quota participació al bloc 1

4,53%

80,60 m2

La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 32.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”
5.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA. PROMOTOR:
CONSTRUCCIONS LLUÍS GRAUS, SL. EXPEDIENT NÚM.: 02/2017.

Vista la documentació que acompanya la sol·licitud de la llicència municipal per a procedir a
la modificació d’un règim de propietat horitzontal simple a la finca registral 9635 i amb la
referència cadastral següent: 5211708CG2151S, ubicada al carrer Ferrer i Busquets, 113
baixos de 25230 Mollerussa, a l’empara dels articles 187.1 apartat k) del DLg. 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme, i concordants del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: Local o magatzem situat a la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Ferrer i
Busquets, 113 de Mollerussa.
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Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al tom 2235, llibre 160, foli 102,
Finca 9635.
Superfície total construïda de 200,48 m2 i superfície útil de 157,70 m2.
Quota: 9,325%
Resultant que la constitució d’un règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals, Informe NR 036/2017.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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. ATORGAR a la persona interessada la LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR
A LA MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Exp.
02/2017), a l’edifici ubicat al carrer Ferrer i Busquets, 113 baixos de 25230 Mollerussa,
que es correspon amb la finca registral 9635 i que té la referència cadastral
5211708CG2151S, conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els extrems
següents:
La DIVISIÓ HORITZONTAL suposa la creació de dos elements diferenciats, els quals,
d’acord amb la documentació presentada, tenen les següents superfícies:
•

•

Local segregat A
Superfície construïda
Superfície útil
Quota participació

87,00 m2
82,00 m2
4,047 %

Resta Local Matriu
Superfície construïda
Superfície útil
Quota participació

113,48 m2
75,70 m2
5,278 %

La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 32.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”
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6.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA. PROMOTOR:
MAGÍ BALCELLS GRAÑÓ. EXPEDIENT NÚM.: 03/2017.

Vista la documentació que acompanya la sol·licitud de la llicència municipal per a procedir a
la modificació d’un règim de propietat horitzontal simple a la finca registral 7.218 i amb la
referència cadastral següent: 4608521CG2140N0001HJ, ubicada al carrer Verge de
Montserrat, 8A de 25230 Mollerussa, a l’empara de l’article 187.1 apartat k) del DLg.
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme, i concordants del
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: Local comercial situat a la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Verge de
Montserrat, 8A de Mollerussa. Té com a annex la propietat d’una porció de terreny,
sense edificar, situada al fons, de 128 m2 de superfície segons recent mesurament.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al tom 1.910, llibre 106, foli 74,
Finca 7.218.
Superfície total construïda de 282 m2 coberts i no disposa de distribució interior.
Quota de participació: 34 %
Resultant que la constitució d’un règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals, Informe NR 043/2017.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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. ATORGAR a la persona interessada la LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR
A LA MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Exp.
03/2017), a l’edifici ubicat al carrer Verge de Montserrat, 8A de 25230 Mollerussa, que es
correspon amb la finca registral 7.218 i que té la referència cadastral
4608521CG2140N0001HJ, conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els
extrems següents:
La DIVISIÓ HORITZONTAL suposa la creació de dos elements diferenciats, els quals,
d’acord amb la documentació presentada, tenen les següents superfícies:
Segons memòria

Segons proforma

Entidad uno-uno
Superfície construïda

282 m2

282 m2

Superfície pati

34 m2

34 m2
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Quota participació

Entidad uno-dos
Superfície construïda

33,50%

94 m2

Quota participació

94 m2
0,50%

La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 32.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
D’ARRENDAMENT FINANCER D’EQUIPS
ADJUDICACIÓ.

SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM
D’INFORMÀTICA. EXP. 02/2017.

La Junta de Govern local, en la sessió de data 23 de febrer de 2017, va autoritzar
l’expedient de contractació administrativa mitjançant la tramitació ordinària i el procediment
obert, del subministrament d’equips d’informàtica. Exp. 02/2017, en règim d’arrendament
financer, pels serveis de les diferents àrees de l’Ajuntament de Mollerussa. Tanmateix, es
van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el procediment.
Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament, es va anunciar la
convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 15 dies naturals perquè els
licitadors presentessin les propostes.
Efectuats els tràmits procedimentals pertinents, la Mesa de contractació, reunida en la data
12 d’abril de 2017 i una vegada valorades les propostes econòmiques, va acordar el
següent:
...//...
Segon. PROPOSAR l’adjudicació del contracte a l’òrgan de contractació, a favor de la
proposta presentada per l’entitat financera CAIXABANK, SL, atès que es considera la més
avantatjosa pels interessos municipals, en els termes següents:
1.
2.
3.
2.
3.

Cost de l’equipament: 7.220,34 € (IVA exclòs)
Termini de l’arrendament financer: 48 mesos
Import quota mensual de pagament: 150,88 € (IVA exclòs)
Import de l’opció de compra final: 150,88 € (IVA exclòs)
Import total de l’arrendament financer (exclosa l’opció de compra): 7.242,24 €
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...//...
Atès que l’Ajuntament té a la seva disposició la certificació positiva d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com l’acreditació documental de la
capacitat d’obrar i de la solvència tècnica de l’entitat financera Caixabank Equipament
Finance, SA, procedeix acordar l’adjudicació del contracte al seu favor, atès el compliment
dels requisits establerts a l’article 146 del TRCSP.
En virtut dels antecedents exposats, 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. DECLARAR vàlida la licitació del SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT FINANCER, D’EQUIPS D’INFORMÀTICA. EXP. 02/2017, mitjançant
la tramitació ordinària i el procediment obert, aprovada per acord de la Junta de Govern de
data 23 de febrer de 2017.
Segon.
ADJUDICAR
el
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT
EN
RÈGIM
D’ARRENDAMENT FINANCER esmentat a favor de l’entitat financera Caixabank
Equipament Finance, SA. El contracte s’executarà d’acord amb allò establert al Plec de
clàusules administratives particulars, la proposta presentada a la licitació i acceptada per
l’Ajuntament, en els termes econòmics següents:

1.
2.
3.
2.
3.

Cost de l’equipament: 7.220,34 € (IVA exclòs)
Termini de l’arrendament financer: 48 mesos
Import quota mensual de pagament: 150,88 € (IVA exclòs)
Import de l’opció de compra final: 150,88 € (IVA exclòs)
Import total de l’arrendament financer (exclosa l’opció de compra): 7.242,24 €

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
licitadores que han participat en el procediment de contractació. Simultàniament, publicar el
present acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, de conformitat amb
allò establert a l’article 151.4 del TRLCSP.
Quart. Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en document administratiu en
el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació
de la present adjudicació de conformitat amb allò establert a l’aticle 156.3 in fine TRLCSP.
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.”
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR
MANTENIMENT DE LA PARET EXTERIOR
MOLLERUSSA.

D’OBRES: CONSERVACIÓ I
DEL TEATRE L’AMISTAT DE

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de conservació i manteniment,
consistents en arrebossar i pintar la part malmesa de la paret exterior de l’edifici Teatre
Amistat i que dina al carrer Onze de Setembre de Mollerussa, amb la finalitat d’evitar que es
produeixin filtracions d’aigua en cas de pluja.
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 45.4. Classe 45.41.
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 Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per CONSTRUCCIONS Casimiro Parra Santiago el qual importa
la quantitat de 514,60 € (IVA exclòs). Atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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 LA PARET EXTERIOR DEL TEATRE L’AMISTAT
DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la contractació amb
càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de CONSTRUCCIONS
Casimiro Parra Santiago, en els termes següents:
Preu d’adjudicació: 622,67 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.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar 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.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
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Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de
pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als
articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.
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.”
9.

EXPEDIENT DE
PAVIMENTACIÓ
MOLLERUSSA.

CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: CONDICIONAMENT I
DE
QUATRE
ZONES
D’APARCAMENT
MUNICIPAL
A

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de conservació i manteniment,
consistents en el condicionament i la pavimentació de quatre zones d’aparcament municipal,
amb la finalitat de regularitzar el ferm i millorar l’evacuació de les aigües en cas de pluja.
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
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 45.1. Classe 45.11.
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 Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per Romà Infraestructures i Serveis, SAU el qual importa la
quantitat de 28.712 € (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 dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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 el
CONDICIONAMENT I PAVIMENTACIÓ DE QUATRE ZONES D’APARCAMENT

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

MUNICIPAL A MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la
contractació amb càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa Romà
Infraestructures i Serveis, SAU, en els termes següents:
Preu d’adjudicació: 34.741,52 € 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.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’un mes.
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.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de
pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als
articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.
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.”
10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LA VORERA DEL CARRER CAMÍ DE PALAU XAMFRÀ CARRER
DEL FIRAL DE MOLLERUSSA.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de conservació i manteniment
de la vorera del carrer camí de palau xamfrà carrer del firal de Mollerussa, consistents en
anivellar les tapes de registre existents, retirar els panots trencats i enfonsats i regularitzarho tot amb formigó per tal d’evitar incidències.
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
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 45.4. Classe 45.43.
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).
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Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per Josep Esteban el qual importa la quantitat de 2.410 € (IVA
exclòs). Atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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 LA VORERA DEL CARRER CAMÍ DE PALAU
XAMFRÀ CARRER DEL FIRAL DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa
que comporta la contractació amb càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de Josep Esteban, en
els termes següents:
Preu d’adjudicació: 2.916,10 € 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.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar 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.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de
pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als
articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.
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.”
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11.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: INSTAL·LACIÓ PORTES
D’EMERGÈNCIA AL PAVELLÓ PLA D’URGELL. EXP. 06/2017.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma, consistents en
l’obertura de tres portes d’emergència a la paret d’obra del Pavelló Pla d’Urgell, amb la
finalitat d’augmentar l’aforament de l’equipament municipal.
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
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 45.1 i 45.4. Classe 45.11 i 45.42.
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 o document tècnic quan les normes
específiques així ho requereixin.
Així mateix, 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).
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el pressupost presentat per l’empresa GARROFÉ, SAU el qual importa la quantitat de
11.143,32 € (IVA exclòs). Atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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 l’OBERTURA DE TRES PORTES D’EMERGÈNCIA AL PAVELLÓ PLA D’URGELL DE
MOLLERUSSA.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa
GARROFÉ, SAU, en els termes següents:
Preu d’adjudicació: 13.483,42 € IVA vigent inclòs.
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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.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de dues
setmanes.
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.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de
pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als
articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
12.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS
CARRERS ACADÈMIA, PONENT I AVINGUDA CATALUNYA. EXP. 22/2017

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en l’aixecament
topogràfic de les alineacions de les vorades i eix dels carrers, necessari per a la redacció
posterior del Projecte d’urbanització dels carrers Acadèmia, Ponent i Avinguda de Catalunya
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 del TRLCSP. Referència CPV 71356300-1 “Serveis
de recolzament tècnic”.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 € de conformitat amb allò de
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 TRLSCP).
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 TRLSCP.
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada pa Proposta de serveis i honoraris
per a la realització dels treballs, per part de l’empresa Topografía GARFEI, SL per un import
total de 850 € 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 dels antecedents exposats, considerant els informes i demés documentació que
consten en l’expedient 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 i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autotitzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS per a
l’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DELS CARRERS DE L’ÀMBIT PLA DE BARRIS. EXP. 02/2017. Simultàniament,
s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec al vigent Pressupost de
despeses.
Segon. ADJUDICAR el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS a favor de Topografia GARFEI,
SL, el qual es prestarà de conformitat amb les condicions que figuren en la proposta del
servei presentada la qual s’accepta expressament, en els termes següents:
•

Retribució de la prestació: 1.028,85 € IVA vigent inclòs
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei
en la forma contractada i el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la
factura per l’òrgan competent.

•

Termini d’execució: 15 dies hàbils.

•

El contracte no es 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 el present acord a l’adjudicatari als efectes oportuns, i donar-se trasllat
als Serveis municipals competents per al seu coneixement”.
13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. JOSEP ANTON TORRES ROMÀ “BAR LA MASIA” N. EXP. OVP-TC: 2017/032

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sr. Josep Anton Torres Romà titular de
l’establiment denominat “Bar La Masia”, 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: JOSEP ANTON TORRES ROMÀ
Nom comercial: Bar La Masia
Ubicació: Av. del Canal, 1C Bxs.
(lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: maig, juny, juliol, agost i setembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/032

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.
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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.
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. 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 JAUME FUSTÉ QUINTILLA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

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 JAUME FUSTÉ QUINTILLA 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:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1399
Ubicació: Av. dels Negrals, 8
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.
15.

SOL·LICITUD JAUME FUSTÉ QUINTILLA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT (SUBSTITUCIÓ DE PLACA).

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de
la Policia Local, la Junta de Govern, considerant els antecedents exposats i 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 Jaume Fusté Quintilla, llicència municipal de gual permanent (per
substitució de placa), subjectant-se a les condicions següents:
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•
•

Número de placa de gual permanent assignada: 1398
Ubicació: Av. Jaume I, 6

Segon. Simultàniament, es dona de baixa la placa de gual número 0627.
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que l’autorització
meritarà la taxa corresponent fixada en l’ordenança fiscal número 6. Igualment, donar-ne
trasllat al servei de recaptació municipal i a la Policia Local.
16.

SOL·LICITUD ALBADA - ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES I LA SALA
D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 5 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
l’Albada - Associació de Dones del Pla d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar la
sala d’actes del Centre Cultural, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi el concert
del Grup Ressò i també, la sala d’exposicions fins a les 20.00h, amb motiu de la celebració
de la Diada de Sant Jordi, el proper dia 5 de maig de 2017.
També demana 14 taules i 90 cadires a la sala d’exposicions.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Albada - Associació de Dones del Pla d’Urgell, la utilització de la sala
d’actes del Centre Cultural, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi el concert del
Grup Ressò i també, la sala d’exposicions fins a les 20.00h, amb motiu de la celebració de la
Diada de Sant Jordi, el proper dia 5 de maig de 2017.
S’acorda facilitar-los 14 taules i 90 cadires a la sala d’exposicions.
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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 ANYS, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 21 D’ABRIL DE 2017

Es retira de l’ordre del dia.
18.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SALAVERRYNOS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI EL DIA 29 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pablo Cesar Rojas, en representació de
l’Associació Salaverrynos, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 125è Aniversari
el dia 29 d’abril, de les 08.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi una activitat esportiva.
També demana 100 cadires amb les taules corresponents i dues porteries.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Salaverrynos, la utilització del Pavelló 125è Aniversari el
dia 29 d’abril, de les 08.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi una activitat esportiva.
S’acorda facilitar-los 100 cadires, 20 taules i dues porteries.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
L’autorització és dóna per realitzar una activitat esportiva, en cap cas s’autoritza realitzar cap
dinar o sopar ni poder cuinar en el pavelló.
•
D’acord amb la sol·licitud, caldrà que a les 22.00h els assistents a l’acte abandonin l’esmentat
pavelló.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD
AMPA
COL·LEGI
POMPEU
FABRA,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA I EN CAS DE PLUJA AL
PAVELLÓ PLA D’URGELL EL DIA 18 DE JUNY DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Montse Hernandez, en representació de l’AMPA
Col·legi Pompeu Fabra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Parc de La
Serra el dia 18 de juny, per realitzar-hi la pedalada de fi de curs. En cas de pluja, sol·licita el
Pavelló Pla d’Urgell, de les 08.00h fins a les 21.00h.
També sol·licita que estiguin oberts els lavabos, que es fumigui el Parc, 400 cadires, 65
taules, contenidors, senyalització per tancar el carrer amb conus, senyals per a la sortida i la
col·laboració de la Policia Local durant la pedalada.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Col·legi Pompeu Fabra de Mollerussa, la utilització El Parc de La
Serra el dia 18 de juny, per realitzar-hi la pedalada de fi de curs. En cas de pluja, s’autoritza
el Pavelló Pla d’Urgell, de les 08.00h fins a les 21.00h.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 400 cadires, 65 taules, contenidors, senyalització per
tancar el carrer amb conus, senyals per a la sortida, la col·laboració de la Policia Local
durant la pedalada, l’obertura dels lavabos i fumigar el Parc.
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...).
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•

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.
•
Deixar les cadires degudament apilades i endreçades, un cop finalitzada l’activitat.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD ESTEVE FERNÀNDEZ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA EL DIA 6 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Esteve Fernàndez, en què demana
autorització per utilitzar el Parc de la Serra el dia 6 de maig, per realitzar-hi una festa.
També demana 40 cadires.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Esteve Fernàndez, en què demana
autorització per utilitzar el Parc de la Serra el dia 6 de maig, per realitzar-hi una festa.
S’acorda facilitar-los el punt de llum.
Segon. Desestimar facilitar-los les 40 cadires.
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Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD BODEGA XAREL·LO, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
CELEBRAR UNA ACTUACIÓ MUSICAL A LA PLAÇA MAJOR EL DIA 23 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 23 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 23
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.
22.

SOL·LICITUD FLORISTERIA SANMARTÍ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES A LA PLAÇA MANUEL BERTRAND 6,
DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ruben Satorres, titular de la Floristeria
Sanmartí, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses a la plaça
Manuel Bertrand núm. 6, durant la Diada de Sant Jordi, 2017.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Floristeria Sanmartí la instal·lació d’una parada de venda de roses,
durant la Diada de Sant Jordi, 2017.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
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23.

SOL·LICITUD FLORISTERIA MONTSE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES AL CARRER JACINT VERDAGUER
NÚM. 13, DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Valls, Floristeria Montse, en
què demana autorització per posar una parada de venda de roses en aquest dia davant de
l’establiment de Perfum Viatges, al carrer Jacint Verdaguer núm. 13, durant la Diada de Sant
Jordi, 2017.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Floristeria Montse, la instal·lació d’una parada de venda de roses en
aquest dia davant de l’establiment de Perfum Viatges, al carrer Jacint Verdaguer núm. 13,
durant la Diada de Sant Jordi, 2017.
Ell lloc d’ubicació serà on indiqui la Policia Local.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CAL-MET, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES DURANT LA
DIADA DE SANT JORDI.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Solé, en representació de l’Agrupament
Escolta i Guia Cal-Met, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses
a la Pl. de l’Ajuntament, el dia de Sant Jordi, 2017.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Cal-Met de Mollerussa, la venda de roses el
dia de Sant Jordi, 2017.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
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•

Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD DIABLES ARF MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES DURANT LA DIADA DE SANT
JORDI.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Pou, en representació de Diables ARF
Mollerussa, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses a la Pl. de
l’Ajuntament, el dia de Sant Jordi, 2017.
També demana 2 taules i 10 cadires.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Diables ARF Mollerussa, la venda de roses el dia de Sant Jordi, 2017.
S’acorda facilitar-los 2 taules i 10 cadires.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD ALUMNES INSTITUT TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES DURANT LA
DIADA DE SANT JORDI.

Vista la sol·licitud presentada pels alumnes de l’Institut Terres de Ponent, en què demanen
autorització per posar una parada de venda de roses a la plaça de l’Ajuntament, el dia de
Sant Jordi, 2017.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
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•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als alumnes de l’Institut Terres de Ponent, la venda de roses el dia de
Sant Jordi, 2017.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
27.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ “CATALUNYA AMB ACNUR”, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR ACTIVITATS DE PUBLICITAT DINÀMICA
ORAL

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Reventós, en representació de l’Associació
Catalunya amb ACNUR, en què demana autorització per realitzar activitats de publicitat
dinàmica oral a través del diàleg amb la ciutadania del municipi algun dia, de dilluns a
divendres, de les 10.00h fins a les 14.30h i de les 16.00h fins a les 21.00, en un termini de
sis mesos, amb el motiu de sensibilitzar i comprometre als ciutadans i ciutadanes sobre la
missió de l’ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Catalunya amb ACNUR, a realitzar activitats de publicitat
dinàmica oral a través del diàleg amb la ciutadania del municipi algun dia, de dilluns a
divendres, de les 10.00h fins a les 14.30h i de les 16.00h fins a les 21.00, en un termini de
sis mesos, amb el motiu de sensibilitzar i comprometre als ciutadans i ciutadanes sobre la
missió de l’ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
28.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN MERCAT D’ANTIQUARIS,
BROCANTERS I COL·LECCIONISTES

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Alomà, en representació de
l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demanen autorització per a la
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celebració del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes a l’explanada de darrera els
pavellons (entre Av. de la Fira, Urbanització els Negrals i Ronda de Ponent) tots els
diumenges de l’any, de les 06.00h fins a les 15.00h. Quan aquesta explanada es trobi
ocupada per altres activitats de Fires o esdeveniments varis, demanen poder utilitzar
l’Avinguda Ermengol V.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa per a la celebració
del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes a l’explanada de darrera els pavellons
tots els diumenges de l’any, de les 06.00h fins a les 15.00h. Així com també, s’autoritza la
utilització de l’Avinguda Ermengol V quan l’explanada de darrera els pavellons estigui
ocupada.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Comunicar aquests acords a la persona interessada, als efectes oportuns
29.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 15/2017

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 176.565,75€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 15/2017, per import global de 176.565,75€.
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.
30.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 09/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 09/2017, que inclou 22 expedients i que importa la
quantitat 43.508,89 €.
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. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
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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 a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
31.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 04/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 04/2016, que inclou 14 expedients i que
importa la quantitat de 228,32 €.
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. 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 a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
32.

ATORGAMENT A LA SRA. ROSA SOLÉ SERRET D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP. 25137-2017-000238529W.

Vist l’expedient tramitat per Rosa Sole Serret (amb DNI 40798529W)
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una

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: Rosa Sole Serret
DNI: 40798529W
Núm. expedient: 25137-2017-00023-8529W
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: abril 2027
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
33.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i trenta-cinc 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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