AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 26 d’octubre de dos mil disset. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de 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 132,25 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

219/2017
MECA PEREZ MUELAS, JOAN
C/ Ferran Puig, 9
7,00
12,00
0,00
2.000,00
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:

220/2017
MEDINA GOMEZ, JOANA
C/ Dr. Fleming
7,00
12,00
0,00
2.000,00
0,00

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

221/2017
REVUELTA ORDORICA, IMMACULADA
Av. de la Pau, 34, 5è 4t
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:

222/2017
DUARTE BEDMAR, DAVID
C/ Sidamon, 10
17,00
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:

223/2017
MONDIR 93, SL
Av. Generalitat, 5, baixos
43,50
21,75
0,00
0,00
0,00

3.

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
DEL SECTOR DE SUBD-01 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
DE MOLLERUSSA. APROVACIÓ DEFINITIVA.

En la data 26.02.2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa i en la data 29.06.2009
l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van
ser publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la seva executivitat immediata.
En la data 11 de febrer de 2015, va ser aprovat definitivament per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida (DOGC 6863, 04.05.2015) la modificació del Pla
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d’Ordenació urbanística municipal de Mollerussa que té per objecte la definició d’un àmbit
d’equipaments vinculants dins del sector de SUBD-01 (“Els Merlets Nord”), i un ajust de
superfícies entre aquest i el sector de SUBD-04 (“Els Merlets Sud”) ubicats al nord-est del
nucli urbà de la ciutat, amb la finalitat de poder implantar un nou edifici pels Mossos
d’esquadra.
La fitxa normativa del sector de sòl urbanitzable delimitat per a activitats “Els Merlets Nord”.
Codi SUBd-01, pel que fa referència a les condicions de gestió, estableix el següent: “El Pla
parcial establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la urbanització i
transformació de tot el sector que s’executarà pel sistema de reparcel·lació dins de les
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU 1/2005, ja sigui per compensació o per
concertació”.
En data 22 de juny de 2017, la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Mollerussa va
acordar aprovar inicialment l’expedient de modificació de la modalitat del sistema d’actuació
urbanística del sector de SUBD-01 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa.
L’expedient aprovat inicialment ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel
termini de dos mesos, mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida núm. 126 del dia 30 de
juny de 2017, al diari “El Segre” de Lleida del dia 11 de juliol de 2017, a la pàgina web
municipal des del dia 23 de juny de 2017 fins a la data, i al taulell d’anuncis municipal i a
l’e-tauler des del dia 30.06.17 al 31.08.17 ambdós inclosos. Així mateix, dins d’aquest
període d’informació pública s’ha procedit a concedir audiència a les persones interessades
amb citació personal, sense que hagin estat presentades al·legacions enfront a l’acord
aprovat inicialment.
Vist allò que estableix la legislació urbanística vigent i en concret els articles 119.1 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme
i 129.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
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. Aprovar definitivament l’expedient de MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DEL
SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR DE SUBD-01 DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, el qual té per objecte la
substitució de la modalitat de compensació o concertació prèviament establerta, per la
modalitat de cooperació dins del sistema de reparcel·lació.
Segon. Notificar el present acord a les persones interessades en l’expedient amb l’oferiment
dels recursos legals pertinents i publicar-lo d'idèntica forma a la de l'aprovació inicial,
mitjançant Edictes que s'inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal al municipi, i en la web de
l’Ajuntament de Mollerussa, en els termes que preveu l’article 23 del RLUC.
Tercer. Ferm en via administrativa el present acord, es notificarà a les persones
interessades”.
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4.

APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE COMUNICACIONS
BASADA EN CABLE DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
PRESENTAT PER ADAMO TELECOM IBERIA, SAU.

En la data 24 d’agost de 2017 (NRE 2017/6519), va tenir entrada la sol·licitud presentada
per Adamo Telecom Iberia, SAU per mitjà de la qual es demanava l’aprovació per part de
l’Ajuntament del Pla de desplegament d’una xarxa de comunicacions basada en cable de
fibra òptica al municipi de Mollerussa.
Atès que per mitjà de la Resolució de la Regidoria d’urbanisme de data 20 d’octubre de
2017, es va resoldre deixar sense efectes l’expedient incoat de la llicència d’obres LO
2017/198 sol·licitada per part de ADAMO TELECOM IBERIA, SAU en la data 24 d’agost de
2017 (NRE 2017/6519) i procedir al seu arxiu.
Atès que l’article 36.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions,
estableix que les administracions públiques han d’aprovar els plans de desplegament o
instal·lació de xarxes de comunicacions electròniques que els presentin els operadors de
comunicacions electròniques, entenent-se aprovat per silenci administratiu si transcorreguts
dos mesos des de la seva presentació no s’hagi dictat resolució expressa.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals NR 112/2017 de data 25 d’octubre de 2017, en
el que es constata que el Pla de desplegament dona compliment als requeriments tècnics
establerts a l’esmentada Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions així com
al normativa urbanística vigent.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE COMUNICACIONS BASADA EN
CABLE DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA presentat per ADAMO TELECOM
IBERIA, SAU.
Segon. Notificar-ho a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos legals adients.
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: ESPORGA D’HIVERN I
RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS DELS ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS.
PERÍODE NOVEMBRE-DESEMBRE 2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de manteniment de l’arbrat
existent als diferents espais públics del municipi de Mollerussa, el qual s’ha de dur a terme
durant els mesos de novembre a desembre de l’anualitat 2017, i que inclou l’esporga, la
recollida de les restes vegetals i el seu trasllat a l’abocador municipal.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 1 de l’Annex II: Serveis de manteniment i reparació.
Per tal de valorar el cost total de la prestació, s’han considerat necessaris un nombre
aproximat d’unitats de temps de maquinària (320 hores elevadors + esporgador a raó de 25
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€/hora i 160 hores grup de recollida a raó de 60 €/hora). En conseqüència, i conforme allò
que es preveu a l’article 302 del TRLCAP, el contracte s’ha estimat en una quantia inferior a
18.000,00 euros IVA exclòs, qualificant-se de menor atenent a allò disposat a l’article 138.3
del TRLCSP.
Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, caldrà
que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la
prestació objecte del contracte de conformitat amb allò establert als articles 138.3 i 111.1
del TRLCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons, de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Vista la proposta de prestació del servei per un preu estimat total de 17.600,00 € IVA exclòs
(elevador + esporgador = 8.000 € / grup de recollida = 9.600 €), presentada per l’empresa
AGROJARDINET 2010, SLU. 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, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI
D’ESPORGA D’HIVERN I RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS DELS ESPAIS PÚBLICS
MUNICIPALS. PERÍODE NOVEMBRE-DESEMBRE 2017. EXP. 41/2017.
Segon. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec a la
Partida pressupostària 06 1710 2279900 del Pressupost de despeses per a l’exercici
2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
AGROJARDINET 2010, SLU, en els termes i condicions que figuren en la proposta
presentada per l’adjudicatari:
•
Retribució de la prestació: 21.296,00 € (IVA inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Durada:
Període novembre-desembre 2017
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.
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Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 13/2017. ADJUDICACIÓ.

Antecendents:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 3 d’agost de 2017, es va aprovar l’expedient de
contractació de PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA
CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 13/2017,
mitjançant el procediment obert, la tramitació administrativa ordinària i l’oferta econòmica
més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la
contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al
BOP núm. 155, de data 10 d’agost de 2017, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada
licitació, establint-se el termini de 26 dies naturals perquè els licitadors presentessin les
propostes. Durant el termini establert per a la presentació de proposicions es van presentar
les següents propostes segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa
Registre d’entrada
SERBONIU, SL
2017/6688
ROMÀ INFRAESTRUCTURES, SAU
2017/6702
BAX CONSTRUCTORA,SL
2017/6704
GARROFE, SAU
2017/6705
GRUPO TECNO-CONRAD, SL
2017/6708

data_____
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017

III. En la data 6 de setembre de 2017 la Mesa de contractació es va reunir per tal de
procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de
les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 146 del TRLCSP. El mateix dia però en reunió de caràcter públic, la Mesa efectuà
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentacióque els integrant a la
valoració per part dels Serveis Tècnics municipals, de conformitat amb allò establert a la
clàusula 28 del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 28 de setembre de 2017, es va reunir novament la Mesa de contractació per
tal de donar a conèixer, en primer lloc, el resultat de la puntuació dels criteris de depenen
d’un judici de valor. Tanmateix, prèviament va declarar exclosa la proposta presentada per
l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, SL per incompliment de la clàusula 25 del Plec de les
administratives particulars que regeixen el procediment i posteriorment va procedir a
l’obertura dels SOBRES NÚM. 3, sotmetent a la valoració dels serveis econòmics el seu
contingut conforme els criteris de valoració automàtica establerts als PCAP i PPT.
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V. En la data 4 d’octubre de 2017, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració, es va reunir per tal de realitzar la classificació per ordre
decreixent de valoració atorgada a les propostes i proposar l’adjudicació del contracte a
favor de la més avantatjosa econòmicament a l’òrgan de contractació, en els termes
següents:
“.../...”
A la vista del resultat de la valoració final dels criteris d’adjudicació, la Mesa de Contractació
ACORDA el següent:
Primer. Proposar la classificació per ordre decreixent de valoració de les ofertes presentades
i declarades admeses amb el següent resultat:

SERBONIU, SL
GARROFÉ, SAU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
BAX CONSTRUCTORA, SL

Puntuació final
100
92,31
85,96
1

Ordre
1
2
3
4

Segon. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE
BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 13/2017, a favor de l’empresa que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, SERBONIU, SL en els termes següents:
1. Proposta econòmica: 231.864,34 € (IVA inclòs)
2. Termini d’execució: 3 mesos
Tercer. Elevar a l'òrgan de contractació la proposta d’adjudicació, a l’objecte de procedir al
requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè
aporti la documentació prevista a la clàusula 26 del Plec de les administratives particulars.
”.../...”.
VI. En la data 05 d’octubre de 2017, per mitjà de l’acord de la Junta de Govern, es va
requerir l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte perquè en qualitat
d’empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més avatajosa, per a que
presentés la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs establerts a la
clàusula 26, en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebés el
requeriment.
VII. En la data 23 d’octubre de 2017 (NRE 2017/7969), ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresa SERBONIU, SL constatant-se el
compliment adequat del requeriment efectuat per part de l’empresa licitadora.
Fonaments de dret:
Atès que l’article 151.3 del TRLCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida. Si
no es produeix l’adjudicació dins d’aquest termini, els licitadors tindran dret a retirar les
seves propostes. Atès que l’article 161.2 del TRLCSP i la clàusula 28 del PCAP estableixen
que quan per a l’adjudicació del contracte hagin de ternir-se en compte una pluralitat de
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criteris, el termini màxim per a efectuar l’adjudicació serà de dos mesos des de l’obertura de
les proposicions.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA.
ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, a favor de l’empresa SERBONIU, SL de conformitat amb
la proposta tècnica i en les termes següents:
1. Proposta econòmica: 231.864,34 € (IVA inclòs)
2. Termini d’execució: 3 mesos.
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article
151.4 del TRLCSP.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en document administratiu en
el termini màxim de cinc (5) dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
la present adjudicació (art. 156.3 in fine TRLCSP), i publicar la formalització del contracte en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al BOP de Lleida (art. 154.2 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.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 14/2017. ADJUDICACIÓ.

Antecendents:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 3 d’agost de 2017, es va aprovar l’expedient de
contractació del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT
DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP.
14/2017, mitjançant el procediment obert, la tramitació administrativa ordinària i l’oferta
econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al
BOP núm. 155, de data 10 d’agost de 2017, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada
licitació, establint-se el termini de 26 dies naturals perquè els licitadors presentessin les
propostes. Durant el termini establert per a la presentació de proposicions es van presentar
les següents propostes segons ordre d’entrada al Registre general:
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Empresa
Registre d’entrada
SERBONIU, SL
2017/6688
ROMÀ INFRAESTRUCTURES, SAU
2017/6702
BAX CONSTRUCTORA,SL
2017/6704
GARROFE, SAU
2017/6705
GRUPO TECNO-CONRAD, SL
2017/6708

data_____
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017

III. En la data 6 de setembre de 2017, la Mesa de contractació es va reunir per tal de
procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de
les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 146 del TRLCSP. El mateix dia però en reunió de caràcter públic, la Mesa efectuà
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentacióque els integrant a la
valoració per part dels Serveis Tècnics municipals, de conformitat amb allò establert a la
clàusula 28 del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 28 de setembre de 2017, es va reunir novament la Mesa de contractació per
tal de donar a conèixer, en primer lloc, el resultat de la puntuació dels criteris de depenen
d’un judici de valor. Tanmateix, prèviament va declarar excloses les propostes presentades
per les empreses GRUPO TECNO-CONRAD, SL i GARROFÉ, SAU per incompliment de la
clàusula 25 del Plec de les administratives particulars que regeixen el procediment i
posteriorment va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 3, sotmetent a la valoració dels
serveis econòmics el seu contingut conforme els criteris de valoració automàtica establerts
als PCAP i PPT.
V. En la data 4 d’octubre de 2017, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració, es va reunir per tal de realitzar la classificació per ordre
decreixent de valoració atorgada a les propostes i proposar l’adjudicació del contracte a
favor de la més avantatjosa econòmicament a l’òrgan de contractació, en els termes
següents:
“.../...”
A la vista del resultat de la valoració final dels criteris d’adjudicació, la Mesa de Contractació
ACORDA el següent:
Primer. Proposar la CLASSIFICACIÓ per ordre decreixent de valoració de les ofertes
presentades i declarades admeses amb el següent resultat:

SERBONIU, SL
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
BAX CONSTRUCTORA, SL

Puntuació final
98
95,13
65,08

Ordre
1
2
3

Segon. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE
BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I OZNE DE
SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 14/2017, a favor de
l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, SERBONIU, SL en els
termes següents:
1. Proposta econòmica: 246.755,41 € (IVA inclòs)
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2. Termini d’execució: 3 mesos
Tercer. Elevar l’Acta a l'Òrgan de Contractació la proposta d’adjudicació, a l’objecte de
procedir al requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè aporti la documentació prevista a la clàusula 26 del Plec de les
administratives particulars.
”.../...”.
VI. En la data 05 d’octubre de 2017, per mitjà de l’acord de la Junta de Govern, es va
requerir l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte perquè en qualitat
d’empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més avatajosa, per a que
presentés la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs establerts a la
clàusula 26, en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebés el
requeriment.
VII. En la data 23 d’octubre de 2017 (NRE 2017/7970), ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresa SERBONIU, SL constatant-se el
compliment adequat del requeriment efectuat per part de l’empresa licitadora.
Fonaments de dret:
Atès que l’article 151.3 del TRLCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida. Si
no es produeix l’adjudicació dins d’aquest termini, els licitadors tindran dret a retirar les
seves propostes. Atès que l’article 161.2 del TRLCSP i la clàusula 28 del PCAP estableixen
que quan per a l’adjudicació del contracte hagin de ternir-se en compte una pluralitat de
criteris, el termini màxim per a efectuar l’adjudicació serà de dos mesos des de l’obertura de
les proposicions.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I OZNE DE SETEMBRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 14/2017, a favor de l’empresa
SERBONIU, SL de conformitat amb la proposta tècnica i en les termes següents:
1. Proposta econòmica: 246.755,41 € (IVA inclòs)
2. Termini d’execució: 3 mesos.
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article
151.4 del TRLCSP.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en document administratiu en
el termini màxim de cinc (5) dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
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la present adjudicació (art. 156.3 in fine TRLCSP), i publicar la formalització del contracte en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al BOP de Lleida (art. 154.2 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.”
8.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2574
(42/2017), VENDA AL DETALL DE FRUITES I VERDURES, PLAÇA MAJOR, 2,
LOCAL, A PETICIÓ DE GARCIA VICENT FRUITS, SL.

En data 20 de setembre de 2017 el Sr. Francisco Javier Franques, en representació de
Garcia Vicent Fruits, SL, presenta la comunicació municipal per a l’activitat de venda al detall
de fruites i verdures a la plaça Major, 2, 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 al trasllat de l’activitat en data 20 de setembre de 2017 ,
següent:
Número d’expedient: 2574/42/2017
Titular: GARCIA VICENT FRUITS, SL
Denominació: venda al detall de fruites i verdures
Emplaçament: plaça Major, 2, local.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“Informe resolució:
TITULAR:
GARCIA VICENT FRUITS, S.L.
ACTIVITAT:
VENDA AL DETALL DE FRUITES I VERDURES
EMPLAÇAMENT: Pl. Major núm. 2 bxs.
Mollerussa
EXPEDIENT:
2574/C//17
NOVA ACTIVITAT X
MODIFICACIÓ
CANVI DE NOM
En el T.M. de Mollerussa, el dia 19 d’octubre de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera municipal,
atesa la documentació presentada en l’expedient tramitat en règim de comunicació d’inici d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Esteve Niubó Albareda visat núm. 201700799 de
data 20.09.17 i els annexes al projecte de 28.09.17 i 05.10.17.
Així mateix, es verifica favorablement la certificació tècnica signada Esteve Niubó Albareda visada núm.
201700799 de data 20.09.17 acreditativa de compliment de la normativa vigent.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 21.09.17 de caràcter favorable.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de
la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se 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:
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

-

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

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió
Ús del local confrontant
Dependències
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)

Sales d’estar
35
35
30
Dormitoris
30
30
25
Despatxos professionals
35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
40
40
30
Zones d’estada
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
35
35
35
Aules
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls realitzats per
una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin
necessàries. Si les molèsties per sorolls provenen de la maquinària frigorífica caldrà aplicar
les mesures d’insonorització adequades a la sala de màquines de l’establiment.
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: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera: no
Gestió de residus:
Envasos de plàstic, vidre, cartró a contenidors de recollida selectiva municipal.
Residus orgànics: magatzematge adequat i lliurament a contenidors de recollida
selectiva municipal
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
La ocupació màxima de l’establiment serà de 24 persones, d’acord amb el projecte tècnic
presentat.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment de les condicions mínimes de ventilació de l’establiment d’acord amb la
normativa vigent.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: venda minorista
d’alimentació.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
La superfície comercial de l’establiment serà de 145,98 m2 segons projecte tècnic
presentat.
Les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies es realitzaran sense afectacions als
trànsit vial de la zona.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, frigorífica, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“
Habitatge o ús residencial

9.

COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.2300/28/2013).

En data 23 d’octubre de 2017 el Sr. Jaume Arellano Nadal comunica el cessament de
l’exercici d’activitats al carrer de Joan Burniol, 5, parades, 16-20-38-39-40 i demana la
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baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats.
En data 29 d’agost de 2013, la Junta de Govern es va donar per assabentada de l’activitat.
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’activitats següent:
Número: 2300/28/2013
Titular: Jaume ARELLANO NADAL
Denominació: cansaladeria
Emplaçament: carrer de Joan Burniol, 5, parades 16-20-38-39-40
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
10.

MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 07/09/2017,
RELATIU A LES ACTIVITATS AL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN
(2017-2018).

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 7 de setembre de 2017, va autoritzar la
realització al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa, durant el curs
2017/2018, de les activitats complementàries, de caràcter educatiu, social, de salut,
esbarjo, cultural i esportiu, que seguidament s’indica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ball en Línia
Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet I (L’Ull Digital)
Ioga
Memòria Activa
Micro gimnàstica
Mix Zumba/Pilates
Musico teràpia
Pintura
Relaxació
Taller de lectura compartida
Taller de Manualitats
Taller de sardanes
Te, diàleg i cafè

Simultàniament (apartat quart) foren autoritzats els contractes administratius, de caràcter
menor, per a la realització dels serveis professionals [desplegats mitjançant Decret de
l’Alcaldia 310/2017, de 19 de setembre] que seguidament s’indiquen:
Activitat
Ball en línia
Informàtica i Internet
Ioga
Micro gimnàstica
Mix Zumba/Pilates

Professional - Contractista
ESCOLA DE DANSA
L’ACADÈMIA SCP
BUSCÀ LUNA, Oscar
LLORDES SERRA, Gemma
RODRIGUEZ FAKS, Victoria
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Musico teràpia
Taller de Sardanes
Memòria Activa
Manualitats

PASTO LLOBERA, Núria
FED. Sardanista Comarques Lleida
PARRAMONT LLONCH, Montse
SERRAT MALLAT, Antonieta

En l’apartat vuitè de l’acord, es feu constar una prevenció, relativa al nombre d’inscripcions
mínimes i màximes, amb la finalitat de garantir l’efectivitat de la prestació o activitat; a tals
efectes foren aprovats els criteris següents:
a) Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions, l’Ajuntament es reserva la facultat de no iniciar
l’activitat o cancel·lar-la.
b) En els contractes menors, s’incorporaran les condicions específiques següents:
•
•

Es fixa un nombre mínim d’inscripcions, conforme s’indiqui en l’acord d’adjudicació.
Renúncia al contracte: Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions l’Ajuntament es reserva la
facultat de renunciar al contracte i no iniciar l’activitat, o cancel·lar-la. En aquest supòsit
es procedirà a la liquidació del contracte i, en el seu cas, a la devolució dels preus
abonats pels usuaris inscrits.

Des de la coordinació de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància s’ha posat de
manifest que l’activitat “Taller de Manualitats” no podria iniciar-se ja que no s’han assolit el
mínim estimat [10], amb la conseqüent declaració de cancel·lació. Respecte aquesta
activitat, inicialment la proposta d’execució fou inclosa en la relació d’activitats susceptibles
de contractació menor, havent-se proposat la Sra. SERRAT MALLAT, Antonieta,
circumstància que afectarà la relació de contractes menors de serveis autoritzats inicialment
i que han estat desplegats, tal i com s’ha esmentat, per Decret de l’Alcaldia 310/2017, de 19
de setembre. La facultat de cancel·lar l’activitat, però, és competència de la Junta de
Govern, en tant que òrgan autoritzant.
A la vista del que s’ha exposat, atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
tenint en consideració l’acord adoptat el 7 de setembre de 2017, i a proposta de la Regidoria
de Benestar Social, Ciutadania i Infància, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la cancel·lació de les activitats complementàries, de caràcter educatiu,
social, de salut, esbarjo, cultural i esportiu, a realitzar al Casal Municipal per a la Gent
Gran de Mollerussa durant el curs 2017/2018, i aprovades per la Junta de Govern en sessió
del dia 7 de setembre de 2017, següents:
•

Taller de Manualitats

Es justifica la cancel·lació atès que no s’han assolit el mínim d’inscripcions necessàries per a
desplegar l’activitat o curs.
Segon. De conformitat amb les condicions contractuals aprovades, s’acorda l’exercici del
dret a la renúncia dels contractes administratius de serveis professionals, de caràcter menor,
següents:
ACTIVITAT
Taller de Manualitats

Professional contractista
SERRAT MALLAT, Antonieta
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Tercer. Atès el fet que la cancel·lació esmentada implica no iniciar l’activitat, es procedirà a
la liquidació del contracte i a la devolució dels preus abonats pels usuaris que, en el seu cas
s’hi haguessin inscrit. En conseqüència, es faculta directament al Servei municipal de Gestió
Tributària i Recaptació, per tal que procedeixi a la devolució dels preus de les inscripcions
formalitzades en les activitats cancel·lades, en concepte d’ingressos indeguts.
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades, i donar-ne trasllat a la Regidoria
de Benestar Social, Ciutadania i Infància, pel seu coneixement i efectes i als Servei
municipal competents (Serveis de Secretaria, Gestió Tributària i Recaptació i Intervenció de
Fons), per a tramitar els expedients oportuns.
11.

APROVACIÓ DELS CONVENIS DE PRÀCTIQUES ENTRE L’INSTITUT TERRES DE
PONENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, (FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRE DE TREBALL, CURS 2017-2018).

Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’ajuntament de Mollerussa i
el centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, de diversos Convenis l’objecte
dels quals és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquests
conveni es regularen d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre de 05/06/2002 i Ordre
EDC/21/2006, de 30 de gener. La seva durada serà en un únic període, des del 30 d’octubre
de 2017 fins el 19 de juny de 2018.
Els alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord i el treball en
pràctiques es realitzarà sota la dependència directa del personal tècnic professional adscrit a
la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, Sr. Óscar Gallinat Piró.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 , de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de
Benestar Social, Ciutadania i Infància , per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització dels convenis de treball
en pràctiques següents:
•

Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, per
a la formació pràctica en centres de treball.

•

Relació d’alumnes:
DNI

Cognom 1

X4046421-P
49750187-Z
Y0011650- A
48058142-X

Bouras
Niubó
Stoica
Faustí

Cognom 2

Del Rio
Pla

Nom
Abde
Roger
Diana
Jaume

Durada:
Inici:
finalització:

30.10.2017
19.06.2018

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre de 05/06/2002 i Ordre
EDC/21/2006, de 30 de gener, es de clara que la realització de les pràctiques no comporta
cap relació laboral ni implica prestació de serveis per parts dels alumnes.
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Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades i facultar al senyor
l’alcalde pel desplegament dels acords adoptats.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. ERIC NIUBO DIAZ “BAR RESTAURANT XXL” N. EXP. OVP-TC: 2017/047

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ERIC NIUBO DIAZ
Nom comercial: Bar – Restaurant XXL
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 118 bxs.
Metres quadrats: 10 m2
Període autoritzat: octubre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/047

2. Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000303.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. PERE VIDAL ABELLO SL “KROSTÓ” N. EXP. OVP-TC: 2017/048

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Vidal Abelló, titular de l’establiment
denominat “Krostó”, en la que demana poder modificar l’autorització atorgada a la Junta de
Govern del dia 15 de març de 2017 per poder posar taules i cadires a la via pública.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la modificació sol·licitada i reduir els metres quadrats d’ocupació de via
pública per al proper mes de novembre de 2017. La Llicència Municipal per a l’ocupació
de la via pública, amb taules i cadires, queda de la següent manera:
1.- Dades de l’ocupació:
•
Titular peticionari: PERE VIDAL ABELLÓ
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•
•
•
•
•

Nom comercial: Krostó
Ubicació: Pl. Major, 17 local 4
Metres quadrats: 10 m2
Període autoritzat: de novembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/048

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
• En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
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•

•

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

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 12 DE
NOVEMBRE 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 12 de novembre, 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
•
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 12 de novembre, 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
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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.
15.

SOL·LICITUD LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de la
Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar la sala de ball
del Teatre l’Amistat fins a les 01.00h de la matinada del dia 3 de novembre, 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.
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 la Colla dels 50 i més de Mollerussa, la utilització de la sala de ball del
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Teatre l’Amistat fins a les 01.00h de la matinada del dia 3 de novembre, 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.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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16.

SOL·LICITUD
CENTRE
RECURSOS
PEDAGÒGICS,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 15
DE NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la sala Teatre de
l’Amistat el dia 15 de novembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una
conferència del dia de la Ciència adreçada a tots els alumnes de 4t ESO de la Comarca.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de la sala Teatre de
l’Amistat el dia 15 de novembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una
conferència del dia de la Ciència adreçada a tots els alumnes de 4t ESO de la Comarca.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
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•

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

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

SOL·LICITUD COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 13 DELS CANALS D’URGELL,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UNA SALA EL DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laia Vall, en representació de la
Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, en què demana autorització per
utilitzar una sala el dia 24 de novembre, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió
informativa.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, la utilització
de la sala 5 de l’Amistat el dia 24 de novembre, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una
reunió informativa.
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
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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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU ELS DIES 21 I 22 DE DESEMBRE DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Àngels Ribes, en representació de
l’Escola Pompeu Fabra Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la pista de
bàsquet del Pavelló Poliesportiu el dia 21 de desembre, de les 09.00h fins a les 12.30h, i el
dia 22 de desembre, de les 07.45h fins a les 12.30h, realitzar-hi el Festival de Nadal per la
comunitat educativa del centre.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’escola Pompeu Fabra Mollerussa, la utilització de la pista de bàsquet
del Pavelló Poliesportiu el dia 21 de desembre, de les 09.00h fins a les 12.30h, i el dia 22 de
desembre, de les 07.45h fins a les 12.30h, realitzar-hi el Festival de Nadal per la comunitat
educativa del centre.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD CLUB ESBUFECS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL RECINTE DEL CIRCUIT D’AUTOCROS DE LA SERRA ELS DIES 28
I 29 D’OCTUBRE DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Manel Porté, en representació del Club Esbufecs, en què
demana autorització per utilitzar el circuit d’autocros els dies 28 i 29 d’octubre, amb motiu
del 28è Cros dels Esbufecs amb la col·laboració del consell Esportiu Pla d’Urgell.
També sol·licita que se’ls faciliti una megafonia, 5 taules, 10 cadires, 500 ampolles d’aigua,
una tarima i el Servei de Creu Roja.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Club Esbufecs, la utilització del circuit d’autocros els dies 28 i 29
d’octubre, amb motiu del 28è Cros dels Esbufecs amb la col·laboració del consell Esportiu Pla
d’Urgell.
Així mateix, s’acorda facilitar-los una megafonia, 5 taules, 10 cadires, 500 ampolles d’aigua,
una tarima i el Servei de Creu Roja.
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.
20.

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 l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal
per a utilitzar les instal·lacions del centre indicat (el pati), el dia 31 d’octubre, de les 16.30h
fins a les 19.00h, per a realitzar-hi la festa de la Castanyada (Halloween) amb els alumnes i
pares de l’escola.
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, 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 Escola Les Arrels de Mollerussa per a la utilització de les
instal·lacions del centre indicat (el pati), el dia 31 d’octubre, de les 16.30h fins a les 19.00h,
per a realitzar-hi la festa de la Castanyada (Halloween) amb els alumnes i pares de l’escola.
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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
Escola Les Arrels de Mollerussa, als efectes legals oportuns.
21.

SOL·LICITUD CREU ROJA EL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER MUNTAR UNA TAULA INFORMATIVA DIVERSOS DIES DE 2017 (MERCAT
SETMANAL)

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Àngel, en representació de Creu Roja El Pla
d’Urgell, en què demana autorització per muntar una taula informativa i de venda de loteria
de Nadal els dies 8, 15, 22, 29 de novembre i 13 de desembre de 2017, de 10.00h a 12.30h
al recinte del mercat setmanal (Exp. UEP/A/2017/175).
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Creu Roja El Pla d’Urgell, en què demana
autorització per muntar una taula informativa i de venda de loteria de l’Or els dies 8, 15, 22,
29 de novembre i 13 de desembre de 2017, de 10.00h a 12.30h al recinte del mercat
setmanal.
El lloc d’ubicació serà a la Pl. Manuel Bertrand (davant de la joieria Pere Tena, 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.
22.

SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA PARADA EL PRIMER DIMECRES DE CADA MES FINS AL JUNY DE
2018 (MERCAT SETMANAL)

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Rovira, en representació de l’Institut
Mollerussa, en què demana autorització per muntar una parada al recinte del mercat
setmanal el primer dimecres de cada mes fins al juny de 2018, per tal de vendre els
productes que elaboren i poder finançar les diferents activitats que duen a terme els
alumnes de l’itinerari formatiu específic, en la modalitat de cura d’animals i espais verds
(Exp. UEP/A/2017/176).
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Carme Rovira, en representació de l’Institut Mollerussa, a poder
muntar una parada al recinte del mercat setmanal el primer dimecres de cada mes.
El lloc d’ubicació de la parada serà a la Pl. de l’Ajuntament i la duració de l’autorització serà
només de tres mesos, fins al dia 3 de gener de 2018.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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23.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES EL DIA 15 DE
NOVEMBRE 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 15 de novembre de
2017 (Exp. UEP/A/2017/180).
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 (Exp. UEP/A/2017/180).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ALBADA ASSOCIACIÓ DONES PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Graño, en representació de
l’Albada Associació Dones Pla d’Urgell, en què demana que se’ls faciliti 8 taules i 60 cadires
per poder celebrar la Castanyada al Local Social de l’Albada, el proper dia 27 d’octubre de
2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Teresa Grañó, en representació de l’Albada
Associació Dones Pla d’Urgell, i facilitar-los 8 taules i 60 cadires per poder celebrar la
Castanyada al Local Social de l’Albada, el proper dia 27 d’octubre 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.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 40/2017.

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 85.227,15€.
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 26 d’octubre existeixen 2
factures sense consignació pressupostaria per import global de 5.687,04€.
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 40/2017, per import global de 85.227,15€.
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.
26.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 10/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 10/2017, que inclou 11 expedients i que
importa la quantitat de 104,33 €.
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.
27.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 10/2017.

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 10/2017,
que inclou 2 expedients i que importa la quantitat 858,31 €.
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.
28.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 09/2017

Vista la relació núm. 9/2017 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
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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 9/2017, 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.
29.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 10/2017.

Vista la relació núm. 10/2017 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 10/2017, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o
desestimació si procedeix.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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30.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 06/2017.

Vista la relació núm. 6/2017, d’anul·lacions de liquidacions de taxes de recaptació delegada
a OAGRTL, presentada per Intervenció de Fons i conforme els expedients individualitzats que
hi consten.
Examinats els mateixos i atesos els informes favorables, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 6/2017.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
31.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 32/2017.

Vista la relació núm. 2017/32 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 28 expedients i que importa la quantitat
569,44 €.
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 2017/32, corresponent al període entre els dies 25 de setembre al 15 d’octubre 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.

SOL·LICITUD SR. BERNARDO ROMERO FERNÀNDEZ, EN REPRESENTACIÓ DELS
PARADISTES DEL MERCAT SETMANAL DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
PODER FER MERCAT ELS PROPERS DIES 1 DE NOVEMBRE I 6 DE DESEMBRE
DE 2017.

Vista la sol·licitud del Sr. Bernardo Romero Fernández, en representació dels PARADISTES
DEL MERCAT, demanant que els dies 01 de novembre, (Tots Sants) i 06 de desembre (Dia
de la Constitució), és realitzi el mercat setmanal del dimecres.
En la seva virtut, i atès el que al respecte s’estableix a la legislació vigent, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Declarar hàbil per fer mercat només el dimecres dia 06 de desembre i amb
caràcter voluntari.
Segon. L’import d’aquest dia, es liquidarà a tots els paradistes que el dia 06 de desembre
hagin realitzat el mercat.
Tercer. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
33.

PADRÓ MERCAT SETMANAL NOVEMBRE 2017

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de novembre de 2017, per un import
de 9.436,62 € i que s’adjunta com annex.
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 novembre 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.
34.

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:
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34.1.- SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR.
FRANCISCO CAÑADILLAS GARCIA, N. EXP. OVP-Q: 2017/006
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francisco Cañadillas García, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’un quiosc a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: FRANCISCO CAÑADILLAS GARCIA
Nom comercial: Quiosc Cañadillas
Ubicació: Av. del Canal xamfrà C/Arbeca (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: octubre i novembre de 2017
N. EXP. OVP-Q: 2017/006

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
•
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
•
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
L’espai de l’ocupació serà exclusivament per quiosc, no es pot ocupar amb taules i
cadires.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1777000006.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
34.2.- SOL·LICITUD DE LACTÀNCIA Sra. Llovera Gomà, Montse
D’acord amb la sol·licitud presentada per la Sra. Llovera Gomà, Montse (2017/7859)
integrant de la plantilla de personal laboral, en què demana el permís de lactància
compactada per motiu del naixement de la seva filla.
Atesa la normativa vigent en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
personal al servei de les administracions públiques, la Junta de Govern, per unanimitat del
membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. Llovera Gomà, Montse, integrant de la Plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament, el gaudiment del permís de lactància en jornades senceres.
Segon. Les condicions d’aquest permís són les següents:
a) Lactància en jornades senceres.
b) L’inici del període del permís ha de ser consecutiu al finiment del permís de
maternitat.
c) Durada: 24 dies laborables.
Inici:
01/11/2017
Final:
05/12/2017
Incorporació: 07/12/2017
Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a la Regidoria de Personal, als serveis econòmics i a
contractació de personal perquè en tinguin constància i als efectes oportuns.
34.3.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A MERCADONA, SA PER L’EXECUCIÓ SIMULTÀNIA DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PUM-6 A L’AV. JAUME
I – RONDA PONENT (LO 106/2016)
Vista la instància presentada per Mercadona, SA per la qual sol·licita la devolució de la fiança
definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’execució simultània de les obres
d’urbanització i edificació de l’àmbit del PUM-6 a l’Av. Jaume I – Ronda Ponent (LO
106/2016).
Atès el disposat a l’article 40.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Vist l’informe tècnic favorable.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució de la fiança a Mercadona, SA per l’execució simultània de les
obres d’urbanització i edificació de l’àmbit del PUM-6 a l’Av. Jaume I – Ronda Ponent (LO
106/2016), per un import de 659.464,43 €.
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Segon. Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als
efectes econòmics oportuns.

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