AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 8 de juny 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. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
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 569,55 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

76/2017
BRICHS FARRÉ, PILAR M.
C/ Domènec Cardenal, 27
77,42
38,71
11,50
0,00
2.860,00

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

98/2017
SALA CASES, ALBERT
Av. del Canal, 22, baixos
72,95
36,47
0,00
0,00
150,00

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

109/2017
SANS BONVEHÍ, ALBERT
Polígon 3, parcel·la 4
13,90
12,00
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:

110/2017
LLOVERA TOLSÀ, GASPAR
C/ Enric Granados, 6, 3r 1a
9,60
12,00
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:

111/2017
RIVAS DELGADO, FRANCISCO
Av. de la Fira, 2B, 8-4
190,00
95,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES
MASMOVIL BROADBAND SAU.

NÚM.

2017/75

PRESENTADA

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per MASMOVIL BROADBAND SAU i de l’informe
emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“Examinada la documentació aportada a la sol·licitud de llicència instada per MASMOVIL
BROADBRAND SAU, amb número de registre d’entrada 2017/4365 de data 31 de maig de
2017, per a l'execució de la següent obra:
Desplegament de xarxa d’accés de fibra òptica FTTH al municipi de Mollerussa:
segons plànols i memòria adjunts.
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INFORMO:
1. Fem constar que la tècnic que subscriu va emetre un informe en data de 3 de maig
de 2017 en la que feia constar que calia implantar els corresponents prismes
soterrats de pas de serveis per a les instal·lacions de telefonia en els encreuaments
de carrers.
2. L’empresa promotora de les obres es compromet segons escrit adjunt a soterrar els
cables que ara es desplegaran en creuaments aeris en la zona del Pla de Barris,
sol·licitant que aquest ajuntament col·loqui un tub de 63 o 110 mm en paral·lel als
previstos. També es compromet a soterrar els passos aeris que esculli l’ajuntament
de la xarxa que té previst desplegar, per un valor màxim de 6.000€, malgrat que
segons la Llei 9/2014 de 9 de maig de telecomunicacions fixa que es podran fer
desplegaments aeris seguint els existents.
3. El pressupost de les obres a realitzar es de 89.622,94€
CONCLUSIO:
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.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.

2a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

3a.

El termini per a iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les és d’un mes. 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 podrán iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

4a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.

5a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
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Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Aquest és l'informe que emet el Facultatiu que subscriu, donat als efectes oportuns. »
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

89.622,94 €
1.792,46 €
896,23 €

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 MASMOVIL BROADBRAND SAU la llicència municipal d’obres 2017/75,
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

89.622,94 €
1.792,46 €
896,23 €

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

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT:
CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA DE GAT PER A L’ACCÉS A LA
PLANTA COBERTA DE L’EDIFICI DE LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA”
DE MOLLERUSSA. EXP. 08/2017.

L’objecte de la present contractació és la construcció i la posterior instal·lació d’una escala
de gat per a l’accés a la planta coberta de l’edifici de la Biblioteca comarcal “Jaume Vila” de
Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 9 i concordants 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).
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, caldrà que
l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la
prestació objecte del contracte (art. 138.3 i 111.1 del TRLCSP).
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,
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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 DOMÈNECH SERRALLERS, SL per import de
2.862,70 € (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 MENOR DE SUBMINISTRAMENT que
té per objecte la CONSTRUCCIÓ I INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCALA DE GAT PER A
L’ACCÉS A LA PLANTA COBERTA DE l’EDIFICI DE LA BIBLIOTECA COMARCAL
“JAUME VILA” 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 DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
l’empresa DOMÈNECH SERRALLERS, SL, en els termes i condicions que figuren en el
Pressupost presentat i acceptat per l’Ajuntament:
Preu total del contracte: 3.463,87 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució: 15 dies des de la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte.
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 efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
D’UN LOT DE 13 ARMILLES MARCA FEDUR PER A LA POLICIA LOCAL. EXP.
09/2017.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un lot de 13 armilles marca Fedur per
als agents de la Policia Local de Mollerussa amb la finalitat de millora la seguretat personal
en el desenvolupament de les seves funcions.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 9 i concordants 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). De conformitat amb allò que s’estableix als articles 111 i 138.3 del TRLCSP,
aquesta contractació pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA
exclòs, és inferior a 18.000,00 euros.
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”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta per part de l’empresa
FEDUR, SA per import de 8.325,9 euros (IVA exclòs). L’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, així com 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 el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT per a l’ADQUISICIÓ
D’UN LOT DE 13 ARMILLES MARCA FEDUR PER A LA POLICIA LOCAL.
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 DE SUBMINISTRAMENT a favor de FEDUR,SA en
els termes i condicions que es detallen seguidament:
Preu del contracte: 10.074,34 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini de lliurament:
El material adquirit s’haurà de lliurar en el termini establert en el pressupost.
Pròrroga 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 atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual 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
donar-ne trasllat als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT: SUBSTITUCIÓ DE LA
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP. 03/2017.

L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament i la instal.lació de gespa artificial així
com de les insta.lacions complementàries al camp de futbol 7 del municipi de Mollerussa, de
conformitat amb el document tècnic redactat pels Serveis tècnics municipals.
El contracte conté prestacions corresponents al contracte de subministrament i d’obres, per
la qual cosa té la qualificació de contracte mixt de conformitat amb l’article 12 del TRLCSP
essent la prestació corresponent al contracte de subministrament la que té més impòrtància
des del punt de vista econòmic, per la qual cosa s’atén a aquesta tipologia de contracte per
a la determinació de les normes que han d’observar-se en l’adjudicació. Per tant, de
conformitat amb l’article 9 del TRLCSP, el subministrament pot efectuar-se sota la modalitat
d’arrendament financer o arrendament amb opció de compra.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció del Plec de les Clàusules Administratives
Particulars, l’informe de legalitat i l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de
la despesa. Així mateix, per la Intervenció de fons s’ha certificat l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades del contracte, de conformitat amb
allò establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades 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 seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del SUBMINISTRAMENT per a la
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP. 03/2017, sota la
modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals, comptats a
partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 del TRLCSP.
Segon. APROVAR la despesa de caràcter plurianual que afecta a quatre exercicis
pressupostaris, conforme allò que s’estableix als articles 109 i 110 del TRLCSP, a càrrec de
la l’aplicació pressupostària núm. 12.3420.2080000.
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i altra documentació de
l’expedient que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i forma
indicats. En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
PREU I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El pressupost del subministrament i la instal.lació de la gespa artificial així com de les
insta.lacions complementàries ascendeix a la quantia de 42.062,80 €, a la qual s’hi
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addicionarà l’Import sobre el Valor Afegit per valor de 8.833,19 €, el que suposa un total de
50.895,99 €.
Preu màxim de l’arrendament financer: 42.903,55 € (IVA exclòs).
CONDICIONS FINANCERES DEL LEASING
1. El finançament serà articulat mitjançant un contracte de Leasing financer a través del
qual es concertarà simultàninament el servei financer i el subministrament i la instal.lació
dels equipaments.
2. L’import final resultant de l’operació serà satisfet en 48 quotes mensuals.
3. Opció de compra: una quota final per l’import residual per al possible exercici de l’opció
de compra per part de l’Ajuntament que no podrà ser superior a l’import d’una quota
mensual.
3. Les condicions màximes financeres del Leasing resten subjectes a la Resolució del
Ministreri d’Economia i Comptetitivitat de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.
4. Liquidacions mensuals a partir del mes natural següent a aquell en què es signi l’acta de
recepció del subministrament.
5. Comissions: incloses dins del tipus de licitació.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP i 8.9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, mitjançant anunci al
Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel
desplegament dels acords adoptats.”
7.

SOL·LICITUD DE LA GERMANS SALA SABATA, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE ELS NÍNXOLS 2.698 I 2.702 FILA 4ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada pels germans Victoria, M Angels i Pere, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre els nínxols núm. 2.698 i 2.702 de la fila 4ª 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:
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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.
2.698
4ª
2.702
4ª

Titular/concessionari
germans Sala Sabata
germans Sala Sabata

Import
Títol
514,00
514,00

7,39
7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
8.

SOL·LICITUD DE LA SRA. EVA HORCAJADA ACEITUNO, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 2.116 FILA
1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Eva Horcajada Aceituno, vers l’adquisició de concessió
de drets funeraris sobre els nínxols núm. 2.116 de la fila 1ª 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.
2.116
1ª

Titular/concessionari
Eva Horcajada Aceituno

Import
Títol
214,12

7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
9.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL
DIA 9 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50
Anys, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 9 de juny, de les
21.30h fins a les 24.00h, 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.
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La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar als Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, la utilització de la
sala 2 de l’Amistat el dia 9 de juny, de les 21.30h fins a les 24.00h, 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.
•
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.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD DE L’AMPA ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de la Sra. Núria Calvís, en representació de l’AMPA de l’escola de Les Arrels
de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions (pati i el
mòdul del menjador) del centre indicat el dia 16 de juny, per celebrar-hi un berenar/sopar.
També demana taules, cadires, focus i tanques.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social. En aquest sentit es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost i, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis
d’educació infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas
present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’AMPA de l’escola de Les Arrels de Mollerussa per a la utilització de les
instal·lacions (pati i el mòdul del menjador) del centre indicat el dia 16 de juny, per
celebrar-hi un berenar/sopar.
S’acorda facilitar-los 35 taules, 200 cadires i 12 tanques però els focus ja que no es disposa
d’aquest material.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
de l’escola Mestre Ignasi Peraire, als efectes legals oportuns.
11.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
PODER REALITZAR LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE SOCIS AL MUNICIPI ELS
DIES 14 DE JUNY, 19 DE JULIOL I 9 D’AGOST DE 2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Ana Rodriguez, en representació de l’Associació
Espanyola contra el Càncer de Mollerussa (AECC), en què demana autorització per muntar
una carpa els dies 14 de juny, 19 de juliol i 9 d’agost a la plaça Major, dins del recinte del
mercat setmanal, durant el matí, per realitzar-hi una campanya de captació de socis per
l’Associació.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), a muntar una carpa els
dies 14 de juny, 19 de juliol i 9 d’agost al recinte del mercat setmanal, durant el matí, per
realitzar-hi una campanya de captació de socis per l’Associació.
El lloc d’ubicació al recinte del mercat setmanal serà a la Pl. Major, on indiqui la Policia Local.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD SR. MONTSE SANS, BODEGA XAREL·LO, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ CELEBRAR ACTUACIONS MUSICALS A LA PLAÇA MAJOR ELS
MESOS DE JUNY I JULIOL 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 els dies 3, 10, 17, 24 de juny i els dies 1, 8, 22 i 29 de juliol, de les
20.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi concerts. També utilitzar l’espai de la Plaça Major el
dia 23 de juny, de les 20.00h fins a les 02.00h de la matinada, per celebra-hi la Revetlla de
Sant Joan.
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 els dies 3,
10, 17, 24 de juny i els dies 1, 8, 22 i 29 de juliol, de les 20.00h fins a les 24.00h, per
realitzar-hi concerts. També utilitzar l’espai de la Plaça Major el dia 23 de juny, de les
20.00h fins a les 02.00h de la matinada, per celebra-hi la Revetlla de Sant Joan.
S’acorda facilitar-los un escenari i connexió de llum.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
•

Condició: El dia 23 de juny, a partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol
tipus de reproducció musical per tal de respectar els descans dels veïns.

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.
13.

SOL·LICITUD C.B.E. CELICOUNTRY PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS ELS DIES
18 DE JUNY I 9 DE JULIOL DE 2017.

Vista la petició presentada per la Sra. Araceli Capitan, en representació del Club Ball Esportiu
Celicountry Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça dels Països Catalans
els dies 18 de juny i 9 de juliol, de les 10.30h fins a les 14.00h, per realitzar-hi l’activitat de dues
matinals de balls country.
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També demana connexió de llum per poder instal·lar un aparell de música amb altaveus, així com un
servei de bar.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Ball Esportiu Celicountry Pla d’Urgell la utilització de l’espai de la Plaça dels
Països Catalans els dies 18 de juny i 9 de juliol, de les 10.30h fins a les 14.00h, per realitzar-hi
l’activitat de dues matinals de balls country.
Segon. Desestimar la connexió de llum ja que no se’n disposa en aquest espai.
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.

14.

SOL·LICITUD CARME RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS DEL
CARRER SANT ANTONI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA
AL CARRER EL DIA 17 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels veïns del carrer Sant Antoni, demanant
autorització per fer una festa al carrer el dia 17 de juny de 2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, als veïns del carrer Sant Antoni, la celebració d’una Festa al Carrer, el
dia 17 de juny de 2017.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
•
•
•

Autoritzar el tancament del carrer al trànsit de vehicles durant les hores de celebració de
la festa (de les 22.00h fins a les 03.00h).
Facilitar la connexió de llum, un entarimat i una escala. El muntatge i desmuntatge
anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Condició: A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar els descans dels veïns.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD AQUAIMAGE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER TALLAR EL
CARRER DAVANT DE L’ESTABLIMENT EL DIA 7 DE JULIOL DE 2017.

Vista la sol·licitud presentada per Aquaimage, en què demana autorització per tallar el carrer davant de
l’establiment (Av. Catalunya, 2 bxs.) el dia 7 de juliol, de les 17.00h fins a les 23.00h, per a realitzar-hi
una festa amb música, de les 19.30h fins a les 22.00h, amb motiu de celebrar el 10è Aniversari.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a Aquaimage a tallar el carrer davant de l’establiment (Av. Catalunya, 2 bxs.) el
proper dia 7 de juliol, de les 17.00h fins a les 23.00h, per a realitzar-hi una festa amb música, de les
19.30h fins a les 22.00h, amb motiu de celebrar el 10è Aniversari.
S’acorda facilitar-los 8 tanques.
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.

16.

SOL·LICITUD CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER ALS DIES 10 I 11 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en presentació de CPA
Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana que se’ls faciliti 70 cadires i 3 taules per celebrar el
Trofeu de Mollerussa al Pavelló Poliesportiu “19 de Març”, els propers dies 10 i 11 de juny de
2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a CPA Mollerussa Pla d’Urgell, i facilitar-los les 70
cadires i 3 taules per celebrar el Trofeu de Mollerussa al Pavelló Poliesportiu “19 de Març”,
els propers dies 10 i 11 de juny 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD AEIG CAL MET, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA
11 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Tricas, en presentació de AEiG
Cal-Met, en què demana que se’ls faciliti 12 taules, 100 cadires, 2 contenidors de cada
reciclatge, un punt de llum i una tarima a la plaça de l’Ajuntament, el proper dia 11 de juny
de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a AEiG Cal-Met, i facilitar-los les 12 taules, 100
cadires, 2 bateries de contenidors complerts, un punt de llum i una tarima a la plaça de
l’Ajuntament, el proper dia 11 de juny 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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18.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 16 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Anamaria Szennyes, en representació
de l’AMPA Escola Ignasi Peraire, en què demana que se’ls faciliti 50 cadires i 6 taules per
celebrar l’entrega d’Orles a la Casa Canal, el proper dia 16 de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’AMPA Escola Ignasi Peraire, i facilitar-los una
gàbia de cadires i 6 taules per celebrar l’entrega d’Orles a la Casa Canal, el proper dia 16 de
juny 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD COL·LEGI LA SALLE, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL
DIA 16 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Àngel Ruiz, en representació del Col·legi
La Salle, en què demana que se’ls faciliti 500 cadires, 10 taulells, 1 tarima i 2 escales al
centre, el proper dia 16 de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada al Col·legi La Salle, i facilitar-los les 500 cadires,
10 taulells, 1 tarima i 2 escales al centre, el proper dia 16 de juny 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD INSTITUT TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 16 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Ferran, en representació de
l’Institut Terres de Ponent, en què demana que se’ls faciliti 350 cadires, 20 taules i 1 tarima
al centre, el proper dia 16 de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’Institut Terres de Ponent, i facilitar-los les
350 cadires, 20 taules i 1 tarima al centre, el proper dia 16 de juny de 2017.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD AEIG CAL MET, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA
17 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per al Sr. Arnau Bertran, en representació de
AEiG Cal Met, en què demana que se’ls faciliti taules i cadires per a 150 persones i també
contenidors de reciclatge al pati del Col·legi La Salle per celebrar un sopar, el proper dia 17
de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a AEiG Cal Met, i facilitar-los 25 taules, 150
cadires i 3 bateries de contenidors de reciclatge al pati del Col·legi La Salle per celebrar un
sopar, el proper dia 17 de juny 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD AFANIU, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 17 DE
JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Eva Felip, en presentació de
l’AFANIU, en què demana que se’ls faciliti 100 cadires i 8 taules per celebrar el fi de curs a
l’escola, de les 16.00h fins a les 24.00h, el proper dia 17 de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’AFANIU, i facilitar-los les 100 cadires i 8
taules per celebrar el fi de curs a l’escola, de les 16.00h fins a les 24.00h, el proper dia 17
de juny 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL L’INFANT DOS, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 17 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Rodríguez, en representació de
l’Escola Bressol l’Infant Dos, en què demana que se’ls faciliti un punt de llum, taules i
cadires per a 100 persones i l’obertura dels lavabos del Parc de la Serra per celebrar el fi de
curs, el proper dia 17 de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’Escola Bressol l’Infant Dos, i facilitar-los un
punt de llum, 18 taules, 100 cadires i l’obertura dels lavabos del Parc de la Serra, el proper
dia 17 de juny 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

ATORGAMENT AL SR. ANTONIO VIÑAS EXPOSITO D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00037-3844Y.

Vist l’expedient tramitat per Antonio Viñas Exposito (amb DNI 30173844 Y ) 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: Antonio Viñas Exposito
DNI: 30173844 Y
Núm. expedient: 25137-2017-00037-3844Y
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: juny 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
25.

RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS SR. GARCIA JIMÉNEZ, ANTONI.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat d’ofici per reconèixer el serveis
prestats en altres administracions al Sr. Garcia Jiménez, Antoni, funcionari de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de Secretaria,
categoria d’entrada, grup A, subgrup A1, a partir de la incorporació a l’Ajuntament de
Mollerussa en el lloc de treball de secretaria general (ref. 001)
Segons consta en l’informe lliurat al respecte, en aplicació de la normativa que s’hi estableix
i atenent els serveis realitzats, la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Garcia Jiménez, Antoni els serveis previs prestats en
altres administracions públiques amb anterioritat al dia 1 de juny de 2017, data de presa
de possessió en el lloc de treball de secretaria general, ref. 001.
•

Escola d’Administració Pública (EAPC)
A1)

0 anys, 3 mesos,

1 dies (Subgrup
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•
•
•

Consell Comarcal de les Garrigues
Ajuntament de Torregrossa
Ajuntament de Montblanc

4 anys, 7 mesos, 17 dies (Subgrup A1)
0 anys, 1 mes, 12 dies (Subgrup A1)
6 anys, 7 mesos, 17 dies (Subgrup A1)

Antiguitat acumulada: 11 anys 7 mesos 13 dies
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 12/10/2005
Total triennis: 3 triennis Grup A Subgrup A1
Venciment 4t trienni: 12/10/2017
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes,
tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
26.

RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. BUSTOS MARTINEZ,
SÍLVIA.

Vista la sol·licitud presentada amb número de registre 2017/4530, de 6 de juny per la Sra.
Bustos Martínez, Sílvia, integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, en què
renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se a jornada completa a partir del dia
06/06/2017.
Atès que la Sra. Bustos Martínez, Sílvia gaudeix d’una reducció de jornada d’un terç de
l’horari laboral amb la percepció del 80% de la retribució en base a conciliació de vida
laboral i familiar per tenir cura d’un/a fill/a. Acord aprovat per Junta de Govern de data
12/01/2012.
D’acord amb la normativa aplicable al respecte, la Junta de Govern per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició de la Sra. Bustos Martínez, Sílvia, integrant de la plantilla de
personal d’aquest Ajuntament, en què renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se a
jornada completa a partir del dia 06/06/2017.
Segon. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal
perquè en tinguin constància.
27.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 22/2017

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 160.356,06€.
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.
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No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 8 de juny existeixen 19 factures
sense consignació pressupostaria per import global de 9.092,91€.
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 22/2017, per import global de 160.356,06€.
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.
28.

SOREA – LIQUIDACIÓ CÀNON CONCESSIÓ EXERCICI 2016

Vista la instància presentada per SOREA, SA, amb data de registre d’entrada 5 de juny de
2017 per la qual sol·licita aprovació de la liquidació del cànon de concessió, exercici 2016.
Vist l’estat de liquidació del cànon de concessió, exercici 2016, quin desglossament és el
següent:
Concepte
Facturació servei aigua potable any 2016
Drets entroncament municipals
TOTAL

Import
827.684,76
1.075,00
828.759,76

Retribució Sorea, servei aigua potable any 2016
TOTAL

797.737,52
797.737,52

Saldo a favor de l’Ajuntament servei aigua potable

31.022,24

En base a tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la liquidació del cànon de concessió, d’acord amb l’estudi justificatiu, per a
l’exercici 2016 en la quantitat de 31.022,24€ a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Notificar a SOREA, SA aquest acord amb oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat al servei d’Intervenció als efectes oportuns.
29.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 13/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 13/2017, que inclou 21 expedients i que importa la
quantitat 5.539,63 €.
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:
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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.
30.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 18/2017

Vista la relació núm. 2017/18 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 10 expedients i que importa la quantitat
640,62 €.
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 2017/18, corresponent al període entre els dies 22 al 28 de maig 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.
31.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 19/2017

Vista la relació núm. 2017/19 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 16 expedients i que importa la quantitat
1.067,70 €.
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 2017/19, corresponent al període entre els dies 29 de maig al 4 de juny 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.
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Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes 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.- APROVACIÓ DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SALLE DE MOLLERUSSA, I
L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER COL·LABORAR EN LA CESSIÓ DE VEHICLES
DEL DIPÒSIT MUNICIPAL PER IMPARTIR ELS CICLE FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I
SUPERIOR D’AUTOMOCIÓ I EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Atès que l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, disposa en moments puntuals de vehicles que
queden en el seu poder en el dipòsit municipal.
Atès que el col·legi La Salle Mollerussa imparteix el cicle formatiu de grau mitjà
d'Emergències Sanitàries i Electromecànica de vehicles, així com el grau superior
d’Automoció i té necessitat de disposar de vehicles per la formació de l'alumnat
Considerant tot el que s’ha exposat, es fa necessari articular els compromisos entre ambdós
Ens; per aquest motiu, han promogut la formalització d’un conveni de col·laboració.
En virtut de quant s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultat
atribuïdes, i a les quals s’ha fet esment, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Aprovar i en el seu cas ratificar, el CONVENI col·laboració entre la salle de
Mollerussa, i l'Ajuntament de mollerussa, per col·laborar en la cessió de vehicles del dipòsit
municipal per impartir els cicle formatius de grau mitjà i superior d’automoció i emergències
sanitàries conforme el text íntegre que s’adjunta als present acords.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni de
col·laboració aprovat.
Tercer. Notificar el present acord al centre La Salle de Mollerussa, als efectes oportuns.
-------------------CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SALLE DE MOLLERUSSA, I L'AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, PER COL·LABORAR EN LA CESSIÓ DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL PER
IMPARTIR ELS CICLE FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’AUTOMOCIÓ I
EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Mollerussa, 8 de Juny de 2017
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REUNITS:
Per una banda, el Sr. Joan Escalé i Bosch amb DNI 39326755K com a Director del centre La Salle de
Mollerussa, amb domicili social a C/. Ferrer i Busquets, 17, CP. 25230 de Mollerussa i amb CIF
R0800055-F.
I d’una altra, el Sr. Marc Solsona i Aixalà amb DNI 43727352M com a Alcalde de l'Ajuntament de
Mollerussa, amb domicili social a Plaça de l'Ajuntament, 2, CP 25230 de Mollerussa i amb CIF P2517200H.
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per
formalitzar aquest acte i
EXPOSEN:
1. En el desenvolupament de l’oferta de Formació Professional és necessari donar a la societat una
resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques del
moment.
2. D’acord amb el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional
inicial, és convenient, quan calgui, promoure iniciatives per impartir crèdits en entorns laborals amb
la col·laboració d’empreses i institucions per tal d’impartir alguns cicles formatius per als quals
difícilment els centres docents poden disposar, en el seu recinte, dels espais, les instal·lacions i els
equipaments que podríem considerar òptims, els quals, en canvi, sí es troben en la realitat
productiva.
3. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, disposa en moments puntuals de vehicles que queden en el seu
poder en el dipòsit municipal.
4. El col·legi La Salle Mollerussa imparteix el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències Sanitàries i
Electromecànica de vehicles, així com el grau superior d’Automoció i té necessitat de disposar de
vehicles per la formació de l'alumnat.
En conseqüència, les parts subscriuen el present conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES:

Primera.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre La Salle Mollerussa i
L'Ajuntament de Mollerussa, per col·laborar en la impartició del cicles formatius de grau mitjà i superior.
Segona.- Projecte educatiu
L’equip docent té un projecte per impartir el cicles formatius de grau mitjà i superior, a més dels
aspectes referents a la programació d’objectius, continguts, activitats d’aprenentatge i d’avaluació,
inclourà també els criteris organitzatius, funcionals i de recursos humans i materials.
Tercera.- Compromisos de La Salle Mollerussa
Fer un bon ús i responsable dels vehicles cedits temporalment amb total compromís de ser utilitzats per
la formació.
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Quarta.- Compromisos de L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Donar a conèixer i cedir aquells vehicles que la Salle Mollerussa pugui considerar del seu interès per la
formació de l'alumnat, per al bon desenvolupament de l’activitat educativa del cicle formatiu, aquests
s’acordaran segons les necessitats de cada mòdul i unitat formativa.
Cinquena.- Comissió de seguiment
Per a la coordinació, seguiment s'establiran dues persones de referència en cada entitat per tal de
coordinar aquesta cessió de vehicles.
A l'inici i a la finalització de cada curs, el centre exposarà davant la comissió les activitats
d’ensenyament a realitzar o realitzades, per tal que siguin conegudes i validades per ambdues entitats i
, si s'escau, fer propostes de millora.
Sisena.- Vigència
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura fins a la renúncia de qualsevol de les
dues parts.
Setena.- Causes d’extinció
Seran causes d’extinció d’aquest conveni:
1. Mutu acord de les parts, manifestat de forma expressa.
2. L’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni.
3. La denúncia d’alguna de les parts, comunicada per escrit.
4. Les causes generals establertes en la legislació vigent.
5. Qualsevol altra causa que es consideri escaient i admissible en Dret.
Vuitena.- Naturalesa i jurisdicció
El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, i per tant, es competent la jurisdicció
contenciosa administrativa per resoldre les qüestions litigioses que es puguin plantejar.
I en prova de conformitat, signen les parts per duplicat exemplar i a un sol efecte, en
indicats a l’encapçalament d’aquest document.

lloc i data

La Salle Mollerussa

L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Joan Escalé i Bosch

Marc Solsona i Aixalà
------------------

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i trenta-dos 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 Secretari, que en dono fe.
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