AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 16 de novembre 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 536,64 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

234/2017
GENERALITAT
D’ESENYAMENT
C/ Arbeca, 34
305,79
152,89
11,50
0,00
1.338,04

DE

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

235/2017
ARGELICH LLANES, M. ÀNGELS
C/ La Florida, 7
29,64
14,82
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:

236/2017
JIMÉNEZ SAAVEDRA, JESUSA
Camí d’Arbeca, 20, 2n 2a
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:

237/2017
LLORENS BORRELL, M. ANGELS
C/ Nord, 2
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS
EDIFICIS PRESENTADA PER BIGUES LINYOLA SL. EXP. 2017/04. (LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 2003/19).

Vista la documentació presentada per Bigues Linyola SL, posant en coneixement de
l’Ajuntament, mitjançant la preceptiva COMUNICACIÓ PRÈVIA, que vol dur a terme la
primera utilització i ocupació d’una nau industrial ubicada al C/ Germà Jaume Hilari,20
relatiu a l’Expedient d’obres número 2003/19, aprovat per acord de la Junta de Govern local
de data 17.01.2003.
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els Serveis Tècnics municipals han emès
INFORME FAVORABLE (NR 119/2017).
Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
económica (DOGC 24 de juliol de 2015), modifica l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme que resta redactat de la
manera següent: 3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, amb el text següent:
Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
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Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles
187.2 i 187 ter, els actes següents:
…/…
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
.../...
Vist allò establert a l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Protecció de la legalitat urbanística en el qual s’estableix que només es pot
utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti, després que hagi transcorregut el
termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència
aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística
atorgada.
Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, al Reial
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, al Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta de legislació
aplicable al règim jurídic de la primera utilització o ocupació dels edificis.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a l’expedient de PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ D’UNA
NAU INDUSTRIAL UBICADA AL C/ GERMÀ JAUME HILARI, 20 DE 25230 MOLLERUSSA
PRESENTADA PER BIGUES LINYOLA SL Exp. 04/2017. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2003/19).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient per l’import de
300,00 €.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: ADEQUACIÓ DE TRES
ZONES D’APARCAMENT MUNICIPAL UBICADES ALS CARRERS PRESIDENT
MACIÀ XAMFRÀ FERRER I BUSQUETS, CRIST REI I LA FORESTAL D’URGELL DE
MOLLERUSSA. EXP. 18/2017.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma consistents, per
una banda, en l’ampliació de la superfície i condicionament de la zona d’aparcament ubicada
al carrer President Macià xamfrà Ferrer i Busquets i, per una altra, el condicionament de
dues zones noves d’aparcament ubicades al carrer Crist Rei i La Forestal d’Urgell.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014 és la
següent: Divisió 45. Grup 45.1. Classe 45.11.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
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50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per SERBONIU,SL el qual importa la quantitat de 33.607,32 €
(IVA exclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa de les obres que tenen per objecte
l’ADEQUACIÓ DE
TRES ZONES D’APARCAMENT MUNICIPAL UBICADES ALS
CARRERS PRESIDENT MACIÀ XAMFRÀ FERRER I BUSQUETS, CRIST REI I LA
FORESTAL D’URGELL DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que
comporta la contractació amb càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa
SERBONIU, SL en els termes següents:
Preu d’adjudicació: 40.664,86 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 1 mes.
Supervisió de les obres: Les obres seran supervisades pels Serveis Tècnics municipals.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. Condicionar l’eficàcia d’aquest contracte a la signatura dels convenis amb els
propietaris dels solars, per a la seva utilització temporal com a aparcaments públics de
vehicles.
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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.”
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 “SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE
FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE
MOLLERUSSA”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE
L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 20.136,82€
Exercici econòmic: 2017
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Aroa Guardiola i
Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, M i J Gruas, SA.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM.: 2560 (28/2017). DESCRIPCIÓ: OFICINES
ADMINISTRATIVES
AMB
DESPATXOS
DE
LLOGUER.
EMPLAÇAMENT:
AVINGUDA DE LA PAU, 34, LOCAL 2.B. TITULAR: NETBUYING ALL FOR ONE,
SLU.

En data 10 de juliol de 2017 el Sr. Jordi Bosch, en representació de la societat Netbuying All
For One, SLU, presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració responsable de
l’establiment dedicat a oficines administratives amb despatxos de lloguer a l’avinguda de la
Pau, 34, local 2.b.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat següent:
Número d’expedient: 2560/28/2017
Titular: NETBUYING ALL FOR ONE, SLU
Denominació: oficines administratives amb despatxos de lloguer
Emplaçament: avinguda de la Pau, 34, local 2.b
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
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7.

Superfície construïda total destinada a l’activitat de 101,63 m2.
Correcta sectorització contra incendis i d’instal·lacions respecte activitats veïnes.
SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2017/051

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 9 m2
Període autoritzat: novembre i desembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/051

2. Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
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:
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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: 1772000304.
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.
8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2017/052

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Mª Talens Serra titular de
l’establiment denominat “La Baguetina”, 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: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: novembre de 2017

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•

Núm. Exp. OVP-TC: 2017/052

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.
•
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.
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.
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•

S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000305.
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.
9.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 26 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 26 de novembre, de les 16.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi un teatre
infantil.
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 26 de novembre, de les 16.00h fins a les 19.00h, per
realitzar-hi un teatre infantil.
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.
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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.
10.

SOL·LICITUD MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2017

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en què demana la
utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 18 de novembre, de les 9h a les 13h, per realitzarhi un curs de models.
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 Sra. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 18 de
novembre, de les 9h a les 13h, per realitzar-hi un curs de models.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
Tercer. 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.
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•

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.
11.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 4 DE DESEMBRE
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 el Teatre de
l’Amistat el dia 4 de desembre, de les 9.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi una
conferència sobre turisme global.
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,
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•
•

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, en què demana autorització per
utilitzar el Teatre de l’Amistat el dia 4 de desembre, de les 9.00h fins a les 13.00h, per
realitzar-hi una conferència sobre turisme global.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ AGRICULTURA, BIODINÀMICA ESPANYA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT ELS
DIES 8, 9 I 10 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Eduard Reixachs, en representació de
l’Associació Agricultura, Biodinàmica Espanya, en què demanen autorització per utilitzar la
sala de ball de l’Amistat de les 9.00h a les 19.00h els dies 8, 9 i 10 de desembre, per
realitzar-hi unes jornades tècniques.
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 Agricultura, Biodinàmica Espanya, en què demanen
autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat de les 9.00h a les 19.00h els dies 8, 9 i
10 de desembre, per realitzar-hi unes jornades tècniques.
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.
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•

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.
13.

SOL·LICITUD JOSEP A. GAYA, PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA
DE COMERÇ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT DE
SANTA LLÚCIA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep A. Gaya, president de la Delegació
de la Cambra de Comerç, demanant autorització per a la celebració del Mercat de Santa
Llúcia, que organitzen conjuntament amb l’Associació de comerciants “Mollerussa Comercial”
el dia 9 de desembre de 2017, de les 10.00h a les 20.00h, a la plaça de l’Ajuntament.
Simultàniament, se sol·licita la col·laboració de la brigada i la policia municipal, tancar la
font de la plaça, disposició de la megafonia, 60 cadires, 28 taules, 24 carpes i instal·lació
elèctrica i utilitzar els aparcaments de la plaça de l’Ajuntament de les 08.00h fins a les
10.00h per facilitar la càrrega i descàrrega.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Josep A. Gaya, president de la Delegació de la Cambra de Comerç
conjuntament amb l’Associació de comerciants “Mollerussa Comercial” la celebració el proper
dia 9 de desembre del Mercat de Santa Llúcia a la Plaça de l’Ajuntament i oferir-los la
col·laboració municipal sol·licitada.
Així mateix s’acorda facilitar-los la col·laboració de la brigada i la policia municipal, tancar la
font de la plaça, disposició de la megafonia, 60 cadires, 28 taules, 24 carpes i instal·lació
elèctrica i utilitzar els aparcaments de la plaça de l’Ajuntament de les 8.00h fins a les 10.00h
per facilitar la càrrega i descàrrega.
Segon. Comunicar aquests acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
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14.

SOL·LICITUD DIABLES ARF MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 31È ANIVERSARI EL DIA 18 DE NOVEMBRE
DEL 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Anna Pou Alcaraz, en representació dels Diables ARF
Mollerussa, en què demana autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça de
l’Ajuntament i el carrer Vilaclosa per realitzar-hi tallers, conta-contes i gimcanes en motiu de
la celebració del 31è aniversari dels Diables, de les 16.00h a les 20.00h, el dia 18 de
novembre de 2017.
També demana 9 taules, 60 cadires, un punt de llum a la plaça de l’Ajuntament, un
calefactor industrial elèctric, 4 tanques, 5 cons i un pebeter gran.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als Diables ARF Mollerussa a utilitzar la plaça de l’Ajuntament i el carrer
Vilaclosa per realitzar diferents actes en motiu del 31è. aniversari dels Diables, el dia 18 de
novembre de 2017, de les 16.00h a les 20.00h.
S’acorda facilitar-los les taules, les cadires, el punt de llum les tanques, els cons i el pebeter.
Es desestima el calefactor industrial elèctric.
Condicionants:
•
Durant les actuacions, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les
Vibracions de Mollerussa.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ACUDAM, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Andreu Garcia, en representació d’ACUDAM, CEE Silé i
Llars Terres de Ponent, en què demana autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça de
l’Ajuntament, el dia 1 de desembre de 2017, de les 9.30h fins a les 12.00h, per a realitzar
un acte en motiu del Dia Mundial de les persones amb Discapacitat.
També demana un equip de so i un petit escenari.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a les entitats ACUDAM, CEE Silolé i Llars Terres de Ponents a utilitzar
l’espai de la plaça de l’Ajuntament el dia 1 de desembre de 2017, en motiu del Dia Mundial
de les persones amb Discapacitat, de les 9.30h a les 12.00h.
S’acorda facilitar-los l’equip de so i l’escenari.
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Condicionants:
•
Durant les actuacions, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les
Vibracions de Mollerussa.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD A2MIC, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Manel Bernat, en representació de l’Associació A2MIC, en
què demana autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça de l’Ajuntament, el dia 17 de
desembre de 2017, de les 8.00h fins a les 15.00h, per a realitzar diverses activitats en
motiu de la Marató de TV3.
També demana dues gàbies de cadires, 30 taules, una tarima i dos punts de llum.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ Associació A2MIC, en què demana autorització per poder utilitzar
l’espai de la Plaça de l’Ajuntament, el dia 17 de desembre de 2017, de les 8.00h fins a les
15.00h, per a realitzar diverses activitats en motiu de la Marató de TV3.
S’acorda facilitar-los les dues gàbies de cadires, 30 taules, una tarima i els dos punts de
llum.
Condicionants:
•
Durant les actuacions, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les
Vibracions de Mollerussa.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA – ESPAI SOCIAL
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 28 DE
NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Judit Soler, en representació de
Fundació Catalunya-Espai Social Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti 20 cadires i 20
taules per celebrar un dinar de germanor a les instal·lacions de l’Espai Social.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Fundació Catalunya-Espai Social Mollerussa, la utilització de 20
cadires i 20 taules per celebrar un dinar de germanor a les instal·lacions de l’Espai Social.
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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.
18.

RECONEIXEMENT DEL 11È. TRIENNI AL SR. MAQUEDA MUÑOZ, JUAN.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer l’11è. trienni a favor del Sr.
Maqueda Muñoz, Juan de la plantilla de personal laboral fix d’aquest Ajuntament, adscrit a
l’Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Categoria oficial 3ª. Grup C2
(Ref. 060), amb efectes des del dia 13 de novembre de 2017.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del SR. MAQUEDA MUÑOZ, Juan de la plantilla de personal
laboral fix d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’oficial 3ª. (Ref. 060), l’11è.
trienni d’ordre, del Grup C2, des del dia 13 de novembre de 2017 i amb efectes
econòmics des del mes del venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
19.

RECONEIXEMENT DEL 11È. TRIENNI A LA SRA. SERRA MASSOT, NATIVIDAD.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 11è. trienni a favor de la
Sra. SERRA MASSOT, Nativitat membre integrant de la plantilla de PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA, d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’auxiliar administratiu
d’Administració General, Grup C, subgrup C2 (Ref. 036).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. SERRA MASSOT, Nativitat, (auxiliar administrativa,
Subgrup C2, Ref. 036) adscrita a l’escala Administració General, Subescala Auxiliar, de la
plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del subgrup C2 (11è.
d’ordre) a partir del dia 14 de novembre de 2017 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
20.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-10-2017 A
31-10-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-10-2017 a 31-10-2017.
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Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-10-2017 a 31-102017, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom

C.Caps Set.

C.E. Noct.

S.Extraord.

MARTINEZ

SANCHEZ

JUAN

12,12 €

0,00 €

347,64 €

LOZANO

VALENCIA

JUAN

0,00 €

0,00 €

76,20 €

CRUZ

CARABANTE

DOMINGO

0,00 €

0,00 €

0,00 €

GARCIA

MORENO

MIRIAM

48,48 €

61,25 €

152,40 €

TUXANS

MARIN

SALVADOR

36,36 €

26,25 €

0,00 €

OLIVART
PERARNAU

RIBES
CAPDEVILA

JUAN
CARLES

12,12 €
36,36 €

8,75 €
26,25 €

0,00 €
0,00 €

RUFINO

OTAL

JUAN JOSE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RIVAS

DELGADO

FRANCISCO

48,48 €

61,25 €

0,00 €

SOBREVALS

VALLS

JAUME

48,48 €

61,25 €

0,00 €

MARTINEZ

SANCHEZ

TOMAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PEREZ

CEBRIAN

JUAN JOSE

36,36 €

70,00 €

271,44 €

LEIVA

OLLER

ABRAHAM

36,36 €

70,00 €

304,80 €

CARRASCAL

CARRETERO

CARLOS F.

48,48 €

61,25 €

57,15 €

OLLERO

LIMAS

ELOY

48,48 €

61,25 €

0,00 €

PEIRON

MAZAS

JORGE FELIX

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CALERO

ESTADELLA

BRUNO

60,60 €

61,25 €

73,77 €

PUIG

MARTINEZ

ISABEL

72,72 €

61,25 €

130,89 €

MEGIAS

VARGAS

JOSE JAVIER
Total

72,72 €

61,25 €

130,89 €

618,12 €

691,25 €

1.545,18 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
21.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-10-2017 A 31-10-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-10-2017 a 31-10-2017.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-10-2017 a 31-10-2017, i que corresponen al
personal següent:
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ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE

LINARES

Import
JORDI

724,71 €
Total

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS

AGUDO

724,71 €

Import
RAMON

65,45 €
Total

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom

65,45 €

Import

VICENS

TALLAVI

JAUME

GAVALDA

LORENTE

ALBERT

111,91 €
47,64 €

TORRES

VICO

ANTONIO

59,55 €

DIAZ

BARRANCO

PASCUAL

PASTO

LLOBERA

RICARD

185,64 €

AYMERICH

BALAGUERO

JORDI

199,80 €

PALLAS

PUEYO

DAVID

97,92 €

47,64 €

PALENCIA

FABREGAT

ADRIA

36,72 €

BONET

GOMEZ

ESTHER

71,40 €

PORTA

RUIZ

ANNA

26,72 €
884,94 €

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
ROSENDO

Import
397,38 €

COT

LLURBA

JORDI

DALMAU

FONTANET

JOAN

44,88 €

GELONCH

CAMI

RAMON

39,27 €

MAQUEDA

MUÑOZ

JUAN

NABAU

MATA

JORDI

168,30 €

OLIVEROS

VILLORBINA

FRANCISCO

608,69 €

IONEL

149,70 €

PASU
SETO

FARRE

164,56 €

22,44 €

JORDI

33,66 €
Total

ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE

COLL

SILVIA

VERA

SANAHUJA

M.CARME

1.628,87 €

Import
13,09 €
72,93 €
Total

86,02 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
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22.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 43/2017.

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 26.120,48€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 16 de novembre existeixen 3
factures sense consignació pressupostaria per import global de 8.364,00€.
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 43/2017, per import global de 26.120,48€.
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.
23.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 25/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 25/2017, que inclou 17 expedients i que importa la
quantitat 15.779,46 €.
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.
24.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 3R TRIMESTRE 2017

Vista la liquidació corresponent al 3r trimestre de 2017 presentada per l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
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Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer. Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 3r trimestre de 2017 dels
tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:

132.996,03 €
114.758,08 €
37.140,52 €
5.642,29 €

Segon. Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.
25.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ C/CIUTAT DE LLEIDA”, 1R
TERMINI.

Vista la relació de contribuents de contribucions especials per les obres de “Urbanització
C/ Ciutat de Lleida” corresponent al 1r. termini.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
26.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ C/ONZE DE SETEMBRE”, 1R
TERMINI.

Vista la relació de contribuents de contribucions especials per les obres de “Urbanització
C/ Onze de Setembre” corresponent al 1r. termini.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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27.

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES (C/PRESIDENT
MACIÀ,4).

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al C/ President Macià, 4, amb referència cadastral
4811127CG2141S0001GL, propietat de SERRET SANGRA, MARIA TERESA (78075290L), es
vol destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb SERRET SANGRA, MARIA TERESA (78075290L),
propietari del solar ubicat al C/ President Macià, 4, amb referència cadastral
4811127CG2141S0001GL.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, la senyora Maria Teresa Serret Sangrà, major d’edat, amb DNI 78075290L, domiciliada al
C/ Ferrer i Busquets, 1, 2 2, de Mollerussa (25230).

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i la senyora Maria Teresa
Serret Sangrà en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i efecte
d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en determinats
indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints particulars propietaris de
solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Que la senyora Maria Teresa Serret Sangrà és titular del següent solar gravats pels tributs i amb les
quanties següents:
Solar
C/ President Macià, 4

Referència cadastral
4811127CG2141S0001GL

IBI 2017
137,97

Clavegueram 2017
8,61

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
de vehicles,
CONVENEN
Primer. La senyora Maria Teresa Serret Sangrà autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la
utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic
de vehicles.
Segon. El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de novembre de 2017 i el dia
31 de desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.
Tercer. Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a l’IBI de
naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar objecte del conveni, o la
part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament
mitjançant compensació.
Quart. El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic requisit d’un
preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser objecte de denúncia,
també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la prevista en l’apartat anterior, en el
qual cas quedarà resolt al venciment del termini de vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest conveni,
les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran aquesta
naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat de les
esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via pública, enllumenat públic
i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures provisionals,
inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per part de l’Ajuntament de
Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres,
guixetes, marquesines i similars.
Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos
d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar
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denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el
segon any i un 25% el tercer any.
Atès que el solar es troba actualment completament tancat amb paret d’obra i amb accés mitjançant
porta metàl·lica, en qualsevol dels supòsits de finalització d’aquest conveni, sigui anticipadament o per
finalització de qualsevol de les seves pròrrogues, l’Ajuntament haurà de retornar el solar en els
condicions que ara es troba respecte del tancament i la porta d’accés, corrent al seu exclusiu càrrec les
despeses que puguin meritar-se per aquest motiu.
Setè. El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap relació
arrendaticia.
Vuitè. La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que pugui
derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les d’instal·lació i
desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es puguin derivar de la seva
explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

28.

El Secretari,
--------------------

La part interessada,

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES (C/PRESIDENT
MACIÀ,6).

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al C/ President Macià, 6, amb referència cadastral
4811128CG2141S0001QL, propietat de PLANELLAS ROMA, MARIA DOLORS (40682697K), es
vol destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb PLANELLAS ROMA, MARIA DOLORS
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(40682697K), propietari del solar ubicat al C/ President Macià, 6, amb referència cadastral
4811128CG2141S0001QL.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, la senyora Maria Dolors Planellas Roma, major d’edat, amb DNI 40682697K, domiciliada al
C/ La Creu, 2A, de Mollerussa (25230).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i la senyora Maria Dolors
Planellas Roma en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i efecte
d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en determinats
indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints particulars propietaris de
solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Que la senyora Maria Dolors Planellas Roma és titular del següent solar gravats pels tributs i amb les
quanties següents:
Solar
C/ President Macià, 6

Referència cadastral
4811128CG2141S0001QL

IBI 2017
230,01

Clavegueram 2017
14,36

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
de vehicles,
CONVENEN
Primer. La senyora Maria Dolors Planellas Roma autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la
utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic
de vehicles.
Segon. El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de novembre de 2017 i el dia
31 de desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.
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Tercer. Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a l’IBI de
naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar objecte del conveni, o la
part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament
mitjançant compensació.
Quart. El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic requisit d’un
preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser objecte de denúncia,
també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la prevista en l’apartat anterior, en el
qual cas quedarà resolt al venciment del termini de vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest conveni,
les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran aquesta
naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat de les
esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via pública, enllumenat públic
i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures provisionals,
inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per part de l’Ajuntament de
Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres,
guixetes, marquesines i similars.
Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos
d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar
denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el
segon any i un 25% el tercer any.
Atès que el solar es troba actualment completament tancat amb paret d’obra i amb accés mitjançant
porta metàl·lica, en qualsevol dels supòsits de finalització d’aquest conveni, sigui anticipadament o per
finalització de qualsevol de les seves pròrrogues, l’Ajuntament haurà de retornar el solar en els
condicions que ara es troba respecte del tancament i la porta d’accés, corrent al seu exclusiu càrrec les
despeses que puguin meritar-se per aquest motiu.
Setè. El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap relació
arrendaticia.
Vuitè. La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que pugui
derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les d’instal·lació i
desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es puguin derivar de la seva
explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

29.

El Secretari,
--------------------

La part interessada,

ATORGAMENT
AL
SR.
MANUEL
MALAGON
ROJO
D’UNA
TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00068-6382X.

Vist l’expedient tramitat per Manuel Malagon Rojo (amb DNI 40856382 X ) per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
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Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Manuel Malagon Rojo
DNI: 40856382 X
Núm. expedient: 25137-2017-00068-6382X
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: novembre 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
30.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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