AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 31 d’agost 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.
Excusa l’assistència de la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
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 1.561,24 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

168/2017
MIMOUNA EL BALI
C/ Santa Cristina, 15
0,00
0,00
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:

169/2017
MIMOUNA EL BALI
C/ Santa Cristina, 15
8,00
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:

176/2017
LLOMBART ANDRÉS, CARLOS
C/ Sant Ramon, 25
966,16
483,08
11,50
0,00
170,50

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

177/2017
CAMARASA LLOVERA, MIREIA
Av. Catalunya, 21 ( pel C/ Dr. Fleming)
41,00
20,50
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:

178/2017
LLOMBART VILADROSA, REGINA
C/ Domènec Cardenal, 35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

180/2017
AGUILAR SANCHEZ, CARME
Av. de la Pau, 29, 2n 6a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

181/2017
SOLÉ PRIETO, VICTÒRIA
Passeig de la Salle, 14, 4t 9è
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/75.
PROMOTOR: MASMOVIL BROADBAND SAU.

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 de l’expedient de llicència d’obres esmentat a l’encapçalament i
la nova sol·licitud de pròrroga efectuada de l’obra:
Desplegament de xarxa d’accés de fibra òptica FTTH al municipi de Mollerussa: segons
plànols i memòria adjunts.
INFORMO:
1. Que en data 8 de juny de 2017 es va concedir la llicència d’obres específica número
2017/75, amb un termini de 6 mesos per iniciar les obres i un mes per finalitzar-les.
2. Es comunica per part de l’empresa promotora de les obres, que l’inici d’aquesta serà
en data 1 d’agost de 2017.
3. En data 25 d’agost de 2017 i número de registre 2017/6530 es sol·licita la pròrroga
d’aquesta llicència d’obres pel termini de 4 mesos que finalitzaria en data de 31 de
desembre.
4. Fem constar que les obres a realitzar, considerades obres específiques, són
assimilables a unes obres menors.
CONCLUSIO:
Atès tot allò que s’ha dit fins ara i a que entenem que el termini d’un mes, podia ser
insuficient per realitzar les obres sol·licitades, 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
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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 nou termini per a finalitzar les obres es de quatre mesos. El còmput d’aquests
terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a l’interessat de
l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la pròrroga de la llicència d’obres.

4a.

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

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.”
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per 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 a MASMOVIL BROADBAND SAU, la PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 2017/179 ( Exp. 2017/75).
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la pròrroga de la llicència per l’import
de 12,00 euros.
Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ESTUDI GEOTÈCNIC PER
A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA DEL C.
DOMÈNEC CARDENAL DE MOLLERUSSA. EXP. 34/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració d’un
Estudi geotècnic per a la redacció del projecte d’urbanització de la Travessera del carrer
Domènec Cardenal. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1.
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 amb la referència CPV 71356300-1 “Serveis de
recolzament tècnic”.
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, serà necessari que
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
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execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLSCP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL per l’ import total de 919,63 € 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 la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte l’elaboració d’un ESTUDI GEOTÈCNIC DE LA TRAVESSERA DEL CARRER
DOMÈNEC CARDENAL. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte
amb càrrec a la Partida Pressupostària 10 1533 6190016 del Pressupost de despeses
per a l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL conforme les següents condicions:

de

G3

Objecte del contracte:
L’objecte del treball és la redacció d’un Estudi geotècnic per a la redacció del projecte
d’urbanització de la Travessera del carrer Domènec Cardenal.
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 1.112,75 € IVA vigent inclòs (919,63 +
IVA).
Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució:
El termini de redacció de l’estudi s’estableix en 15 dies hàbils.
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 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.”

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DEL
PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A
LA CONSTRUCCIÓ D’UN COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DES DE LA PLAÇA
MANUEL BERTRAND FINS A L’AVINGUDA DEL CANAL. ÀMBIT PLA DE BARRIS
(FASE 1). EXP. 35/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del
Projecte de construcció d’un col·lector d’aigües pluvials des de la Plaça Manuel Bertrand fins
a l’Avinguda del Canal, i la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les
obres.
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: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71310000
71520000

“Serveis de consultoria en enginyeria i construcció”
“Serveis de supervisió d’obres”

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, serà necessari que
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de l’empresa TEMAX ENGINYERIA, SL amb el NIF núm. B-25623018 per l’import
total de 9.835 € IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès que està en
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.
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 la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN COL.LECTOR D’AIGUES
PLUVIALS DES DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND FINS A L’AVINGUDA DEL CANAL.
ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el
contracte amb càrrec a la del Pressupost de despeses per a l’exercici 2017, partida
pressupostària 10 1533 6190015.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de TEMAX
ENGINYERIA, SL conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció del Projecte de construcció d’un col·lector d’aigües pluvials des de la Plaça
Manuel Bertrand fins a l’Avinguda del Canal.
- Direcció d’obra.
- Coordinació de la seguretat i salut.
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 11.900,35 € IVA vigent inclòs (9.835 +
IVA).
Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Terminis d’execució:
- El Projecte tècnic: Haurà de ser elaborat en el termini d’un mes.
- Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut: El termini per a la direcció d’obra i la
coordinació de la seguretat i salut s’ajustarà a la durada real de les obres. S’iniciarà amb
l’inici de l’execució del contracte d’obra i finalitzarà amb l’acta de recepció de
conformitat amb les obres executades.
- Els terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
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.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: NETEJA DEL TRAM DE LA
MINA UBICADA A LA PLAÇA MANUEL BERTRAND FINS EL CARRER DOMÈNEC
CARDENAL DE MOLLERUSSA. EXP. 36/2017.

L’objecte d’aquest contracte és el servei consistent en les tasques de neteja del tram de la
mina ubicada a la Plaça Manuel Bertrand fins al carrer Domènec Cardenal de Mollerussa.
Àmbit del Pla de Barris Fase 1.
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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 16 de l’Annex II. Codi CPV 90470000-2. “Serveis de neteja
d’embornals”.
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, serà necessari que
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis per part de
ANTONIO RIENDA FERNÁNDEZ per l’ import total de 2.400 € IVA exclòs que s’ha considerat
la més avantatjosa econòmicament pels interessos municipals. L’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, 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 DEL SERVEI que té per
objecte la NETEJA DEL TRAM DE LA MINA UBICADA A LA PLAÇA MANUEL BERTRAND
FINS EL CARRER DOMÈNEC CARDENAL DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la
despesa que comporta el contracte amb càrrec de la Partida pressupostària 10 1533
6190015.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DEL SERVEI esmentat a favor de ANTONIO
RIENDA FERNÁNDEZ, amb el CIF núm. 43712627T, en els termes següents:
Retribució de la prestació: 2.904,00 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució:
La neteja es durà a terme en el termini màxim de 15 dies hàbils.
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 per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
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TRLCSP. La incorporació de la/es factura/es a l’expedient servirà de document
contractual.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents als efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT:
INSTAL·LACIÓ D’UN QUARTER PER A L’AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE HALF DE
MOLLERUSSA. EXP. 10/2017.

L’objecte de la present contracte és el subministrament i la instal·lació d’un mòdul de
formigó (quarter) a la pista de Half situada entre el carrer Bellvís i Av. Ermengol V 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. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual servirà de
document contractual.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa SPOKO RAMPS, SL per import de 8.566,45 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 de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT per a la
INSTAL.LACIÓ D’UN QUARTER PER A L’AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE HALF DE
MOLLERUSSA. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta la contractació
amb càrrec del Pressupost municipal vigent, partida pressupostària 06 1710
6250001.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
SPOKO RAMPS, SL en els termes següents:
Pressupost d’adjudicació: 10.365,40 € IVA vigent inclòs.
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El pagament del preu s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del subministrament
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini de lliurament: de 6 a 8 setmanes des de l’adjudicació del contracte.
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 per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura tindrà els efectes 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.”
8.

COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT, EXPEDIENT NÚM. 2545
(13/2017), VENDA AL DETALL DE PRODUCTE FARMACÈUTICS (CANVI DE NOM
I AMPLIACIÓ ESTABLIMENT), A LA PLAÇA MAJOR, 12, A PETICIÓ DE CLARA
ROS SIMÓ.

En data 6 d’abril de 2017 la Sra. Clara Ros Simó presenta la comunicació municipal de canvi
de nom i ampliació en règim de comunicació prèvia per a l’activitat de venda al detall de
productes farmacèutics a la plaça Major, 12, local.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a el canvi de nom de la comunicació prèvia en data 6 d’abril
de 2017 , següent:
Número d’expedient: 2545/13/2017
Titular: Clara Ros Simó
Denominació: venda al detall de productes farmacèutics (canvi de nom i ampliació)
Emplaçament: plaça Major, 12, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
1101/95.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

“INFORME RESOLUCIÓ: COMUNICACIÓ ACTIVITATS
CLARA ROS SIMÓ
VENDA AL DETALL DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
Plaça Major núm. 12 Mollerussa
2545/C/17
AMPLIACIÓ

X

CANVI DE NOM X

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’activitat de Venda al detall de productes farmacèutics
situat a la Plaça Major núm. 12, redactat Josep Maria Serveto Figueras en data abril de 2017, per a la
tramitació de l’expedient en Règim de Comunicació Inici d’exercici d’activitats.
Atesa la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la normativa
vigent signada per Josep Maria Serveto Figueras en data 12.07.17.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable emès en data 13.04.17.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a l’interessat que
l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

-

-

-

-

9.

Valors límit d’immissió

Dependències

Ld (7 h – 21 h)

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

Sales d’estar
35
35
30
Habitatge o ús residencial
Dormitoris
30
30
25
Despatxos professionals
35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures
correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
Envasos de plàstic, vidre, cartró a contenidors de recollida selectiva municipal.
- Residus especials sanitaris (per prevenir infeccions: anatòmics, orgànics, tallants o
punxants): magatzematge adequat i lliurament a gestor autoritzat
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions subjectes a
reglamentació específica: instal·lació elèctrica, etc.
Correcta ventilació de les estàncies de l’establiment, segons usos.
La superfície comercial serà de 109,68 m2 segons projecte tècnic presentat.
Autorització sectorial del Departament de Salut.
Sol·licitud d’obertura establiment obligat a disposar de mesures de seguretat privada,
gestionat pel Departament d’Interior.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. “

COMUNICACIÓ
BAIXA
2401/70/2014).

EXERCICI

ACTIVITATS

(EXP.0794/11/2014

I

En data 9 de juny de 2014 el Sr. Lalit Kumar Singh comunica el cessament de l’exercici
d’activitats a l’establiment de l’ avinguda de la Pau, 35, local 1A i demana la baixa i deixar
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sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 24 de setembre de 2015, la Junta de Govern va autoritzar l’exercici de l’activitat al
local esmentat per a un bar restaurant.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’autorització d’obertura
d’establiment següent:
Número: 0794/11/2014 i 2401/70/2014
Titular: Lalit Kumar Singh
Denominació: bar restaurant
Emplaçament: avinguda de la Pau, 35, local 1A
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
10.

COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.2555/23/2017).

En data 20 de juliol de 2017 el Sr. Zdravko Mihnev Kolev comunica el cessament de
l’exercici d’activitats a l’establiment de l’ avinguda de Jaume I, 26, local 1 i demana la baixa
i deixar sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 14 de juny de 2017, el titular presenta la comunicació d’inici d’activitats per a un
taller de reparació de vehicles a l’avinguda de Jaume I, 26.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’autorització d’obertura
d’establiment següent:
Número: 2555/23/2017
Titular: Zdravko Mihnev KOLEV
Denominació: taller de reparació de vehicles
Emplaçament: avinguda de Jaume I, 26, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
11.

ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA
D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC (EXP. HUT-02-2017).

D’INICI

D’ACTIVITATS

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 21 d’agost de 2017 va tenir
entrada el document de comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic a nom
de Josefa Solé Falip amb les següents característiques:
Modalitat: ALTA
Emplaçament: Av. de la Pau, 55, 2-3
Codi inframunicipal: 7373

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Data d’habilitació: 21.08.2017
Dades de la persona titular: Josefa Solé Falip
Que la documentació presentada reuneix les condicions establertes al Decret 159/2012, de
20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (DOGC
6268 de 05.12.2012).
Que d’acord amb l’establert a l’article 68.8 del mateix Decret 159/2012, l’ajuntament
trametrà a la Generalitat de Catalunya les dades dels habitatges d’ús turístic.
12.

SOL·LICITUD DEL SR. JUAN RAMON GIMENEZ NAVARLAZ, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE ELS NÍNXOLS 2.898 I
2.902 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada pel Sr. Juan Ramon Gimnez Navarlaz, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre els nínxols núm. 2.898 i 2.902 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:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

2.898
2.902

Juan Ramon Gimenez Navarlaz
Juan Ramon Gimenez Navarlaz

4ª
4ª

Import
514,00
514,00

Títol
7,39
7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
13.

SOL·LICITUD DE LA SRA. RAFAELA FERNANDEZ CORTES, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 2.886 FILA
4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per la Sra. Rafaela Fernandez Cortes, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.886 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.

Titular/concessionari

2.886

Rafaela Fernandez Cortes

4ª

Import
514,00

Títol
7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
14.

RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS PARROQUIAL
I AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, ANY 2017

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 26 de juliol de 2012, va acordar autoritzar la
formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’entitat cívica i social Càritas
Parroquial Mollerussa amb l’objectiu d’establir els mecanismes de col·laboració entre
ambdues institucions, i propiciar que els projectes i/o accions que estan executant en
matèria de lluita contra la pobresa, el treball amb joves i amb col·lectius vulnerables i en
general accions o projectes destinats a pal·liar situacions socials d’exclusió, es puguin dur a
terme.
En la clàusula tercera del conveni, fou estipulat el següent:
Atès que l’activitat que desenvolupa Càritas Parroquial Mollerussa té especial
incidència en el treball social que es desplega a la nostra ciutat, i de manera singular
en aquell sector que afecta a famílies i persones amb risc d’exclusió social i que
aquestes accions responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis
de caràcter social i a la promoció i a la reinserció socials, amb concurrència amb les
accions i competències que desplega l’Ajuntament de Mollerussa, anualment es
revisaran les actuacions dutes a terme i es valorarà la conveniència de renovar
aquesta col·laboració.
Pel que respecta a aquesta possibilitat de renovació, la clàusula cinquena determina que, en
el seu cas, la renovació del conveni serà amb periodicitat anual. Es fa constar que el
moment actual el conveni inicial de 2012 ha estat renovat [anualitat 2016], en acord
adoptat per la Junta de Govern el 14.04.2016.
Vers la possibilitat de renovació pel 2017, l’àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància ha
lliurat informe exposant que els objectius marcats en el conveni esmentat i que feia
referència a les accions compreses durant l’any 2016, s’han complert satisfactòriament.
Cal fer esment, tanmateix, al fort impacte de treball que Càritas Parroquial Mollerussa esta
portant a terme a la ciutat i el gran treball conjunt i en xarxa que estan fent amb
l’Ajuntament, mitjançant els serveis propis, motiu pel qual, des de la Regidoria de Benestar
Social, Ciutadania i Infància s’ha considerar convenient proposar la renovació del conveni de
suport amb Càritas Parroquial Mollerussa, per a l’anualitat 2017, amb idèntica dotació,
600,00 €, ajut que l’ajuntament de Mollerussa destinaria a propiciar que els projectes i/o
accions que estan portant a terme en matèries com ara la lluita contra la pobresa, el treball
amb joves i amb col·lectius vulnerables, siguin possibles. Es fa constar que s’ha consultat a
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intervenció de fons i s’acredita l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient per a atendre la renovació.
Entenent, doncs, la seva procedència i a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, la Junta de Govern, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la renovació, per a l’anualitat 2017, del conveni entre l’Ajuntament de
Mollerussa i l’entitat cívica i social Càritas Parroquial Mollerussa, aprovat per la Junta de
Govern en sessió celebrada el 26 de juliol de 2012.
Segon. Autoritzar l’aportació econòmica de 600,00€, a favor de Càritas Parroquial
Mollerussa, corresponent a l’anualitat 2017. Aquest ajut es destinarà a propiciar que els
projectes i/o accions de caire social que estan portant a terme, siguin possibles.
Tercer. Atenent a allò que preveu la normativa reguladora de les mesures en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, la Junta de Govern
manifesta expressament que en aquesta acció hi concorren els aspectes essencials
següents:
•
•

•

Les accions, responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de
caràcter social, i la promoció i la reinserció socials.
En aquesta activitat s’hi dóna la concurrència de les competències que els article 66 i 71
del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya) reconeixen al municipi en les matèries indicades; per tant, l’objecte
d’aquesta activitat ha de ser considerat d’interès públic. Tanmateix, valorant la seva
repercussió vers el municipi, s’ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a
la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en la mateixa llei.
Consultada la intervenció de fons, s’acredita la existència de consignació pressupostària,
adequada i suficient per a atendre la proposta.

Per tant l’objecte i finalitat d’aquesta activitat es considera d’interès públic en sectors i
funcions que tenen la consideració de prioritaris, com són l’atenció a col·lectius clarament
desfavorits i en risc d’exclusió social.
Quart. L’ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància, mitjançant la Coordinadora de l’Àrea, responsable del seguiment del conveni i de
les accions que de forma conjunta o en col·laboració es despleguin.
Cinquè. Notificar el present acord a les parts interessades, i facultar l’alcaldia als efectes
oportuns.
15.

RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CREU ROJA PLA
D’URGELL I AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, ANY 2017

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 26 de juliol de 2012, va acordar autoritzar la
formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’entitat cívica i social Creu
Roja Pla d’Urgell amb l’objectiu d’establir els mecanismes de col·laboració entre ambdues
institucions i propiciar que els projectes i/o accions que estan portant a terme en matèria de
lluita contra la pobresa es puguin executar, així com implementar accions o projectes
destinats a pal·liar situacions socials d’exclusió o els d’atenció a la gent gran.
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En la clàusula tercera del conveni, fou estipulat el següent:
Atès que l’activitat que desenvolupa Creu Roja Pla d’Urgell té especial incidència en
el treball social que es desplega a la nostra ciutat, i de manera singular en aquell
sector que afecta a famílies i persones amb risc d’exclusió social i que aquestes
accions responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de
caràcter social i a la promoció i a la reinserció socials, amb concurrència amb les
accions i competències que desplega l’Ajuntament de Mollerussa, anualment es
revisaran les actuacions dutes a terme i es valorarà la conveniència de renovar
aquesta col·laboració.
Pel que respecta a aquesta possibilitat de renovació, la clàusula cinquena determina que, en
el seu cas, la renovació del conveni serà amb periodicitat anual. Es fa constar que el
moment actual el conveni inicial de 2012 ha estat renovat [anualitat 2016], en acord
adoptat per la Junta de Govern el 14.04.2016.
Vers la possibilitat de renovació pel 2017, l’àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància, ha
lliurat informe exposant que els objectius marcats en el conveni esmentat i que feia
referència a les accions compreses durant l’any 2016, s’han complert satisfactòriament.
Cal fer esment, tanmateix, al fort impacte de treball que Creu Roja Pla d’Urgell esta portant
a terme a la ciutat de Mollerussa i el gran treball conjunt i en xarxa que estan fent amb
l’Ajuntament, mitjançant els serveis propis, motiu pel qual, des de la Regidoria de Benestar
Social, Ciutadania i Infància s’ha considerar convenient proposar la renovació del conveni de
suport amb Creu Roja el Pla d’Urgell, per a aquesta anualitat 2017, amb idèntica dotació,
600,00 €, ajut que l’ajuntament de Mollerussa destina a propiciar que els projectes i/o
accions que estan portant a terme en matèria de lluita contra la pobresa, siguin possibles.
Es fa constar que s’ha consultat a intervenció de fons i s’acredita l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient per a atendre la renovació.
Entenent, docs, la seva procedència, i a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la renovació, per a l’anualitat 2017, del conveni entre l’Ajuntament de
Mollerussa i l’entitat cívica i social Creu Roja Pla d’ Urgell, aprovat per la Junta de Govern en
sessió celebrada el 26 de juliol de 2012.
Segon. Autoritzar l’aportació econòmica de 600,00 €, a favor de Creu Roja Pla d’Urgell,
corresponent a l’anualitat 2017. Aquest ajut es destinarà a propiciar que els projectes i/o
accions que estan portant a terme en matèria de lluita contra la pobresa, siguin possibles.
Tercer. Atenent a allò que preveu la normativa reguladora de les mesures en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, la Junta de Govern
manifesta expressament que en aquesta acció hi concorren els aspectes essencials
següents:
•
•

Les accions, responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de
caràcter social, i la promoció i la reinserció socials.
En aquesta activitat s’hi dóna la concurrència de les competències que els article 66 i 71
del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya) reconeixen al municipi en les matèries indicades; per tant, l’objecte
d’aquesta activitat ha de ser considerat d’interès públic. Tanmateix, valorant la seva
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•

repercussió vers el municipi, s’ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a
la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en la mateixa llei.
Consultada la intervenció de fons, s’acredita la existència de consignació pressupostària,
adequada i suficient per a atendre la proposta.

Per tant l’objecte i finalitat d’aquesta activitat es considera d’interès públic en sectors i
funcions que tenen la consideració de prioritaris, com són l’atenció a col·lectius clarament
desfavorits i en risc d’exclusió social.
Quart. L’ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància, mitjançant la Coordinadora de l’Àrea, responsable del seguiment del conveni i de
les accions que de forma conjunta o en col·laboració es despleguin.
Cinquè. Notificar el present acord a les parts interessades, i facultar l’alcaldia als efectes
oportuns.
16.

AUTORITZACIÓ A CIRCUIT URGELLENC SA PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES
DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Ramon Aumedes Farré, en
representació de CIRCUIT URGELLENC SA en què es demana la utilització de la sala d’actes
del Centre Cultural el dia 5 de setembre, a la tarda, per realitzar-hi projeccions de cinema.
Atès el fet que la sol·licitud fa referència a la utilització d’un espai públic per a activitats
privatives sotmeses a la legislació d’espectacles públics li és aplicació la normativa sectorial
corresponent (Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives) a més a més de la normativa pròpia municipal, en especial
l’Ordenança Fiscal núm. 26. A aquests efectes, s’han lliurat els informes tècnics i jurídics
adients, ambdós favorables. En els informes es posa de manifest que, en relació amb el
funcionament de la sala d’actes de l’Edifici Cultural per a espectacles cinematogràfics, són
rellevants els aspectes següents:
-

El Projecte Bàsic i d’Execució de l’Edifici Cultural [redactat pels serveis tècnics de
l’Ajuntament de Mollerussa en data 13 de setembre de 1994], preveu en la planta baixa
una zona de sala d’actes de caràcter polivalent amb una superfície de 239,2 m2 i un
aforament màxim de 196 persones segons el número de butaques instal·lades.

-

L’esmentat espai ha estat legalitzat com a sala d’actes polivalent; en conseqüència pot
utilitzar-se per a l’activitat d’espectacles cinematogràfics, sempre i quan es compleixi
amb les condicions de seguretat contra incendis, evacuació i altres de manteniment de
les instal·lacions de l’establiment d’acord amb el projecte tècnic segons el qual es va
posar en funcionament.

Tanmateix, jurídicament, s’ha posat de manifest que, atès que l’activitat proposada suposa
l’expedició de tiquets a raó de 5,00 € per projecció [preu per accés o entrades], aquest fet
implica que entre l’entitat peticionària [Circuit Urgellenc SA], i el titular de l’espai
[Ajuntament de Mollerussa], no hi pot haver cap relació de dependència. En conseqüència,
les relacions entre les persones usuàries de la Sala d’Actes del Centre Cultural i la mercantil
CIRCUIT URGELLENC SA, en tant que sala de projecció de cinema tindran, sempre, caràcter
privat i es sotmetran a la normativa contractual pròpia d’aquest tipus de relació. És a dir, no
suposaran matèria subjecta a control administratiu cap dels aspectes relacionats amb el
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desenvolupament de l’activitat, tals com la venda d’entrades, la modificació de la
programació o el control de l’aforament màxim (entre altres).
Això no és, en cap cas, un impediment per a què l’Ajuntament de Mollerussa consideri que la
el gaudiment de projeccions cinematogràfiques obertes al públic, malgrat sigui en un període
concret de temps, s’estimi com a una activitat socialment rellevant i que justifica que
s’autoritzi que la Sala d’Actes de l’Edifici Cultural ho aculli.
En virtut de quant s’ha exposat, i considerant els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a CIRCUIT URGELLENC SA, la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 5 de setembre, a la tarda, per realitzar-hi projeccions de cinema.
Segon. Als efectes legals oportuns, es fa constar que l’entitat CIRCUIT URGELLENC SA no
resta en relació de dependència, sota cap concepte, respecte de l’Ajuntament de Mollerussa.
En conseqüència, les relacions entre les persones usuàries de la Sala d’Actes del Centre
Cultural i la mercantil CIRCUIT URGELLENC SA, en tant que sala de projecció de cinema,
tindran caràcter privat i es sotmetran a la normativa contractual pròpia, excloent qualsevol
aplicació del dret públic així com de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer. S’estableixen les CONDICIONS GENERALS d’utilització següents:
A.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús de la Sala d’Actes del Centre Cultural per realitzar-hi
projeccions de cinema suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari [CIRCUIT
URGELLENC SA] un dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que li atorgui 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.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de seguretat, vigilància,
manteniment i neteja del/s local/s 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.

B.

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.

C.

Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús del/s edificis
exclusivament del beneficiari de l’autorització o llicència.

i

instal·lacions

municipals
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•

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

Quart. S’estableixen les CONDICIONS ESPECÍFIQUES, preceptives, següents:
•

Serà responsabilitat del peticionari [CIRCUIT URGELLENC SA], la cura de les
instal·lacions i la seguretat en els actes.

•

En compliment de la normativa sectorial aplicable a les activitats recreatives i altra
normativa d’aplicació, atès el fet que l’organitzador de l’activitat recreativa
d’espectacle cinematogràfic és un operador extern a l’Ajuntament, en virtut de la
cessió d’ús privat d’un espai públic serà preceptiu que aporti la documentació
següent:

-

Comunicació prèvia d’activitats recreatives d’acord amb el que s’estableix al Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

-

Declaració responsable conforme l’establiment compleix els requisits establerts al
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.

-

Declaració responsable relativa a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
amb còpia de la pòlissa contractada, amb una cobertura mínima de SIS-CENTS MIL
EUROS (600.000,00 €) de capital assegurat per a establiments entre 150 i 300
persones d’aforament autoritzat.

•

L’aforament màxim de la Sala d’Actes del Centre Cultural per a activitats de sala de
projecció de cinema es limita a 196 persones segons el número de butaques
instal·lades.

Cinquè. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada N. LID: 1709000033.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 10 DE SETEMBRE
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 10 de setembre, de les 15.00h fins a les 18.30h, 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
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•

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 de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 10 de setembre, de les 15.00h fins a les 18.30h, 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.

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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS/QUES QUE FEM 50 ANYS, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 2 DE SETEMBRE DE
2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Eugenia Romà, en representació
dels Mollerussencs/ques que fem 50 Anys, en què demanen autorització en cas de pluja per
utilitzar el Pavelló Verd el dia 2 de setembre, de les 20.00h fins a les 05.00h de la matinada,
per realitzar-hi la celebració d’un sopar.
També demanen 35 cadires amb les taules corresponents.
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.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als Mollerussencs/ques que fem 50 Anys, la utilització en cas de pluja del
Pavelló Verd el dia 2 de setembre, de les 20.00h fins a les 05.00h de la matinada, per
realitzar-hi la celebració d’un sopar.
S’acorda facilitar-los 35 cadires amb les taules corresponents.
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:
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•

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.
19.

SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU 19 DE MARÇ EL DIA 17 DE
SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Codina, en representació del Club
Bàsquet Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Poliesportiu “19 de
Març” el dia 17 de setembre, de les 08.30h fins a les 20.30h, per realitzar-hi la celebració de
les fases del Cadet Femení.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Bàsquet Mollerussa, la utilització del Pavelló Poliesportiu “19 de
Març” el dia 17 de setembre, de les 08.30h fins a les 20.30h, per realitzar-hi la celebració de
les fases del Cadet Femení.
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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.

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

SOL·LICITUD COLLA DE SALSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PISTA DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2017.

Vista la petició presentada per la Colla de Salsa de Mollerussa, en què demanen autorització
per utilitzar l’espai de la pista del Parc Municipal el dia 9 de setembre, de les 20.00h fins a
les 03.00h de la matinada, per a celebrar-hi un sopar/festa.
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També demana 20 cadires i un equip de so.
A la vista de la petició presentada i atenent l’informe de la Regidoria d’Esports, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla de Salsa de Mollerussa, la utilització de l’espai de la pista del
Parc Municipal el dia 9 de setembre, de les 20.00h fins a les 03.00h de la matinada, per a
celebrar-hi un sopar/festa.
Així mateix s’acorda facilitar-los 20 cadires i un equip de so.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat ni 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 CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL RECINTE DEL CAMP DE FUTBOL EL DIA 9 DE SETEMBRE DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Ortega, en representació del Club
Futbol Joventut Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la instal·lació del Camp
de Futbol, sis vestuaris del Pavelló 19 de març, amb motiu del Torneig de categoria Aleví
Memorial Joan Miró, de les 09.00h fins a les 19.00h, el proper dia 9 setembre de 2017.
També demanen una carpa gran, dos carpes petites, sis taulons, seixanta cadires i una
garita per la venda de tiquets.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 325/2015, de 15 de juny, i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponen, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Futbol Joventut Mollerussa, la utilització de la instal·lació del
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Camp de Futbol, sis vestuaris del Pavelló 19 de març, amb motiu del Torneig de categoria
Aleví Memorial Joan Miró, de les 09.00h fins a les 19.00h, el proper dia 9 setembre de 2017.
Així mateix, s’acorda facilitar-los una carpa gran, dos carpes petites, sis taulons, seixanta
cadires i una garita per la venda de tiquets.
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.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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22.

SOL·LICITUD ANTONIETA PLASA, EN REPRESENTACIÓ DE VEÏNS PASSEIG LA
SALLE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA AL CARRER EL
DIA 9 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels veïns del Passeig La Salle (del núm. 1 al 5),
demanant autorització per fer una festa al carrer el dia 9 de setembre de 2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, als veïns del Passeig La Salle (del núm. 1 al 5) la celebració d’una Festa
al carrer, el dia 9 de setembre de 2017.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
•

•
•

Autoritzar el tancament del carrer al trànsit i prohibir l’estacionament de vehicles durant
les hores de celebració de la festa.
Facilitar 4 tanques.
Condició: a partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar el descans dels veïns.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES EL DIA 20 DE
SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació de
la Regió Sanitària de Lleida, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mamà el dia 20 de setembre de
2017.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació de la Regió Sanitària de
Lleida, l’esmentada petició. Es fixa com a indret d’ubicació davant del CAP a la zona que està
habilitada per les ambulàncies a la porta d’urgències.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS PER
AL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Ortega, en representació del CFJ
Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti material divers amb motiu de la presentació del
CFJ Mollerussa, el dia 2 de setembre de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per CFJ Mollerussa, i facilitar-los un equip de so i
megafonia amb motiu de la presentació del CFJ Mollerussa, el dia 2 de setembre 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.
25.

REDUCCIÓ DE JORNADA INTERÈS PARTICULAR CURS 2017/2018, SR. FERRÉ
CASAJUST, MATEU.

Atesa la sol·licitud de data 16/08/2017 (Ref. 2017/6332) presentada pel Sr. Ferré
Casajust, Mateu en què demana la reducció d’un 28 % de la jornada de treball per interès
particular en base a l’article 23.bis de l’Acord/conveni de les condicions de treball del
personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.
Considerant els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el Sr. Ferré Casajust, Mateu integrant de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa en qualitat de professor de l’Escola Municipal de
Música que redueixi la jornada en un 28% per interès particular amb reducció proporcional
de les retribucions d’acord amb l’article 23. bis de l’Acord-conveni de les condicions de
treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Les condicions genèriques d’aquesta autorització són les següents:
•
•
•
•
•

Reducció: un 28% de l’horari laboral amb reducció proporcional de les retribucions. El
percentatge definitiu es determinarà segons les necessitats del curs 2017/2018.
Dedicació: 72%. El percentatge s’adaptarà d’acord amb l’estipulat al punt anterior.
Horari: en funció de les necessitats del servei.
Durada: La reducció de jornada per interès particular s’iniciarà el dia 1 de setembre de
2017 i acabarà el dia 31 d’agost de 2018.
Aquesta reducció és prorrogable anualment, la pròrroga s’haurà de sol·licitar amb
anterioritat a l’inici del curs.

Tercer. La reducció de jornada per interès particular anirà condicionada segons els punts
següents:
•

•
•
•

No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que
pertanyi a l’equip directiu del centre docent. El fet de ser designat/ada membre de
l’equip directiu amb posterioritat a l’autorització de la reducció de jornada per interès
particular comportarà l’extinció de l’esmentada autorització.
L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitat lectiva i
complementària setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
Qui s’aculli a la reducció de la jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre,
d’avaluacions, de departament i d’altres que siguin preceptives i degudament
convocades.
L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subjecta al règim
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Local.
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Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les àrees i/o departaments, d’Ensenyament, Règim Intern,
Contractació de personal i Intervenció de fons perquè en tinguin constància i als efectes
jurídics i econòmics pertinents.
26.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 32/2017

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 22.919,64€.
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.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 31 d’agost existeixen 17 factures
sense consignació pressupostaria per import global de 4.661,31€.
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 32/2017, per import global de 22.919,64€.
Segon. Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
27.

REVISIÓ RETRIBUCIONS ESCOLES BRESSOL CURS 2017-2018.

L’ Ajuntament de Mollerussa va optar l’any 2003 per unificar la prestació dels serveis
d’escoles bressol (eebb) existent al municipi.
Pel curs 2016/2017 es prestarà el servei amb les tres eebb de titularitat municipal Els plecs
de clàusules administratives dels diferents contractes de gestió de servei públics signats
amb els adjudicataris del servei preveuen que la revisió de la retribució “s’adequarà
anualment conforme la variació que experimenti l’ índex de preus al consum (IPC) dels
dotze mesos anteriors a la revisió sense perjudici que, d’acreditar-se la ruptura de l’equilibri
econòmic, essencial a la concessió, es procedeixi a l’adequació pertinent”.
L’ IPC facilitat per l’ Institut Nacional d’ Estadística, corresponent al període juliol 2016-juliol
2017 ha estat del 1,5%. El qual s’haurà d’aplicar com a clàusula de revisió.
Vist l’informe de l’Interventor,
És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la revisió de retribució de les escoles bressol pel curs 2017-2018, amb un
increment de l’1,5 %, següent :
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EEBB

Retribució curs 2016-2017

El Niu
Para-Sol
Quitxalla

302.304,79
144.333,63
146.126,34

Retribució curs 2017-2018

306.839,36
146.498,63
148.318,24

Segon. Notificar aquest acord al servei d’Intervenció als efectes oportuns.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats, amb l’oferiment dels recursos adients.
28.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 20/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 20/2017, que inclou 20 expedients i que importa la
quantitat 6.414,07 €.
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.
29.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 08/2017

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 08/2017,
que inclou 5 expedients i que importa la quantitat 2.308,33 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
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30.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 08/2017

Vista la relació núm. 8/2017 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 8/2017, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
31.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 26/2017

Vista la relació núm. 2017/26 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 39 expedients i que importa la quantitat
1.094,19 €.
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 2017/26, corresponent al període entre els dies 24 de juliol al 20 d’agost 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.
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32.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 2N TRIMESTRE 2017

Vista la liquidació corresponent al 2n trimestre de 2017 presentada per l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que
s’adjunta a l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer. Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 2n trimestre de 2017
dels tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:

136.483,80 €
117.875,72 €
83.424,08 €
5.316,43 €

Segon. Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.
33.

RELACIÓ CONVENIS PER A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES 2/2017

L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del segon termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2017.
Vista la relació núm. 1/2017, que s’adjunta com annex, de convenis per a la utilització
temporal de solars per a destinar-los a aparcaments públics de vehicles, corresponent al
segon pagament del rebut d’IBI Urbana, exercici 2017.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis per a la
utilització temporal d’aparcaments públics de vehicles, que s’adjunta com annex, dels
imports equivalents al primer termini de l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2017, per un
import total de 4.899,08 €.
Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
34.

PADRÓ MERCAT SETMANAL SETEMBRE 2017

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de setembre de 2017, per un import
de 9.436,62 € i que s’adjunta com annex.
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Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer. Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de setembre de 2017.
Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
35.

ATORGAMENT A LA SRA. CARMEN ROIGES GIBAL D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00056-0787C.

Vist l’expedient tramitat per Carmen Roiges Gibal (amb DNI 40680787 C ) 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: Carmen Roiges Gibal
DNI: 40680787 C
Núm. expedient: 25137-2017-00056-0787C
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: agost 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
36.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA

No hi va haver assumpte d’urgència.

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quinze 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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