AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 8 de febrer de dos mil
divuit. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló
Vidal i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència dels regidors Sr. Josep Àngel Lavin Llano i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
No 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 217,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

14/2018 (2a pròrroga ll.o. 2011/63)
PUJOL OLIVA, MIQUEL i VERDÉS TORRES, ROMI
Av. Negrals, 55
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

20/2018
BOSCH PERELLÓ, SALVADOR
C/ Ponent, 30
15,60
12,00
0,00
0,00
0,00

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

21/2018
LAHCEN ESSAJI
Av. Balaguer, 29
7,00
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:

22/2018
SEVENTEEN PB MOLLERUSSA SL
Pl. Manuel Bertrand, 17
80,00
40,00
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:

23/2018
ABADIAS TORRES, ROSARIO
C/ Llorenç Vilaró, 5
8,40
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/174 PRESENTADA PER
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA
SLU, datada a Lleida el 17 d’agost de 2017, amb registre d’entrada general 2017/6446 de
data 22 d’agost de 2017, interessant llicència per a l’execució de la següent obra :
instal·lació d’una nova línia subterrània de 25 kv als nous CM de Mollerussa, i de l’informe,
emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

INFORMO
1. Que en data 15 de novembre de 2017, la tècnic que subscriu va emetre un informe,
requerint la següent documentació:
1. Autorització del Departament de Carreteres per tal de realitzar les obres del
tram de la carretera LV-2001 i el creuament de la Carretera N-II.
2. Autorització d’ADIF pel creuament de la via del ferrocarril.
3. Justificar el compliment del decret de gestió de residus (D.201/1994 i
161/2001) d’acord al model normalitzat.
4. Cal aportar una secció tipus de cada carrer, amb la solució proposada
acotada amb les dimensions reals.
5. Cal aportar un pla de treball on es justifiqui que cada setmana quedarà
acabat el tram que s’ha obert a la via pública.
6. Recordem que caldrà sol·licitar els serveis afectats a les companyies
subministradores pertinents.
7. Considerem que atès l’entitat de les obres a realitzar caldrà pagar una
fiança de com a mínim el 12% del valor de les obres a realitzar, per tal
de garantir les possibles afectacions de les infraestructures existents.
2. Que la documentació que s’aporta en data 30 de gener de 2017 consisteix en:
-

-

-

Justificació del compliment del decret de gestió de residus (D.201/1994 i
161/2001) on es fa constar que el volum de residus serà de 9,79 T, per tant la
fiança serà la mínima de 150 €
Seccions tipus de les diferents solucions adoptades, sota vorera, sota calçada,
sota N-II i sota paviment de terra.
Plànols indicant els diferents serveis afectats en el pas de la instal·lació.
Fotografies indicant el pas de la línia en els diferents vials.
Pla de treball indicant on es pot observar que treballaran conjuntament dos
equips d’obertura/tapat i un de reposició, de manera que s’anirà tapant
l’obertura a mesura que es vagi obrint, i que es reposarà una la part executada
abans d’iniciar una nova obertura.
Aval del 12% de les obres a realitzar (29.059 €) per a possibles afectacions a
les infraestructures existents.

CONCLUSIÓ
Atès tot el que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència
d’obres objecte d’aquest informe, condicionada a que:
-

Amb anterioritat a l’inici de les obres caldrà obtenir l’autorització
favorable d’aquestes per part del Departament de Carreteres i d’ADIF.

-

Durant l’execució de les obres, caldrà complir les següents condicions:
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1a.

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

2a.

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

3a.

Es necessari disposar, amb caràcter previ a l'inici de les obres, de l'acta de control
de l'obra d'acord amb el model que figura a l'annex de l’Ordre TIC/341/2003, de 22
de juliol o d'una comunicació de no-afectació emesa per l'empresa elèctrica
distribuïdora corresponent.

4a.

S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.

5a.

La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.

6a.

El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M. En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i
en voreres 15cm gruix.

7a.

El termini per a iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les és de 5 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podrán iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

8a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.

9a.

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

10a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.

11a.

Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
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Fiança reposició de serveis

29.059 €

Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns.”
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:

153.148,26

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

3.062,97
1.531,48

TOTAL

4.594,45

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL. la llicència municipal
d’obres 2017/174 , conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de 4.594,45€.
Tercer. La fiança per reposició dels serveis és de 29.059,00 € la qual serà retornada una
vegada s’hagin finalitzat les obres i previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.
Quart. El sol·licitant satisfarà la quantitat de 150,00 € en concepte de fiança per gestió de
residus (Decret 89/2010) la qual serà retornada una vegada s’hagin finalitzat les obres i
previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.
Cinquè. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COL·LOCACIÓ DE
NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI DE MOLLERUSSA.

Vist el Projecte bàsic i d’execució que té per objecte definir i valorar les obres necessàries
per a la col·locació d’un nou paviment de terratzo al pavelló municipal 125è aniversari, així
com l’equipament necessari per tal de permetre la pràctica de l’hoquei patins. El document
tècnic ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions
de tècnics municipals, el qual pressupost d’execució per contracta importa la quantitat de
198.340,14 €.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’art. 121 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.
Segons allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra té la consideració d’obra local
ordinària de reforma.
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El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
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. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COL LOCACIÓ DE
NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI DE MOLLERUSSA, amb un pressupost
d’execució per contracta per import de 198.340,14 €.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
5.

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I
REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND PER A
DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL
MUNICIPI.

Vist el Projecte bàsic i d’execució que té per objecte definir i valorar les obres de reforma
interior de l’edifici de l’antiga discoteca Musicland, necessàries per tal d’adequar-lo per a
dependències de l’agrupament escola “Cal Met” i altres entitats del municipi. El document
tècnic ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions
de tècnics municipals, el qual pressupost d’execució per contracta importa la quantitat de
491.325,33 €.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’art. 121 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.
Segons allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra d’inversió té la consideració
d’obra local ordinària de reforma.
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El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
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. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I
REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND PER A
DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI,
amb un pressupost d’execució per contracta per import de 491.325,33 €.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER
L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE MOLLERUSSA. FASE 6-B. EXP. 01/2018.

Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les obres de construcció
de 88 nínxols per a l’ampliació del cementiri municipal. Fase 6-B. Les obres es troben
definides en el Projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell en funcions de tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta
que ascendeix a la quantia de 73.915,79 euros IVA inclòs.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el que
estableixen els articles 6 i 19 del TRLCSP aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre que atorguen a l’administració contractant les prerrogatives regulades a
l’article 249 del mateix text legal.
En l’expedient de contractació han estat incorporats els documents acreditatius de
l’aprovació i el replantejament previ del Projecte tècnic, la redacció del Plec de les Clàusules
Administratives Particulars i Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat lliurat pels
Serveis Jurídics competents, l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la
despesa i la certificació de l’existència de crèdit adequat i suficient.
En virtut de tot el que s’ha exposat; considerant els informes i demés documentació que
consta en l’expedient la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per
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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 l’expedient i autoritzar la convocatòria de la licitació per a la contractació
administrativa del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
DE MOLLERUSSA. FASE 6-B. EXP. 01/2018, conforme la documentació tècnica redactada i
sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies naturals, comptats
a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 del Text Refós de la
Llei de contractes del Sector Públic.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
estableix als articles 109 i 110 del TRLCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici
2018.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats. En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals
aplicables a la contractació d’Obres i Instal·lacions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovades
pel Ple de la Corporació, en tot allò que no s’oposin al TRLCSP i resta de normativa aplicable.
El pressupost total de licitació és el de 73.915,79 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Pressupost base:
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:

61.087,43 euros
12.828,36 euros

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP i 8 del Decret 3/2016, de 31 de maig, mitjançant anunci al Perfil de
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT: VEHICLE DE SERVEI
PER A LA POLICIA LOCAL, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP.
01/2018.

L'objecte d'aquesta contractació és l’adquisició d’un vehicle de servei per a la Policia Local de
Mollerussa, mitjançant la modalitat d’arrendament financer o leasing, de conformitat amb
allò establert a l’article 9 del TRLCSP. L’arrendament financer haurà d’incloure
necessàriament el dret d’opció de compra del bé arrendat i finançat per un tercer, l’entitat
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de crèdit, que prèviament l’haurà d’adquirir per cedir posteriorment el seu ús a canvi d’un
cànon financer.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció del Plec de les Clàusules Administratives
Particulars, l’informe de legalitat i l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de
la despesa. Així mateix, per la Intervenció de fons s’ha certificat l’existència de crèdit
adequat i suficient per a la cobertura de l’import de les quotes proporcionals a l’anualitat
d’inici d’execució, de conformitat amb allò establert a l’article 109.3 i 110 del TRLCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del SUBMINISTRAMENT D’UN
VEHICLE DE SERVEI PER A LA POLICIA LOCAL EN RÈGIM D’ARRENDAMENT
FINANCER. EXP. 01/2018, sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals, comptats a
partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 del TRLCSP.
Segon. APROVAR la despesa per a la cobertura de l’import de les quotes proporcionals a
l’anualitat d’inici d’execució de contracte, conforme allò que s’estableix als articles 109 i 110
del TRLCSP, a càrrec del Pressupost de l’exercici 2018.
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i prescripcions tècniques de
l’expedient que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i forma
indicats. En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
Pressupost i preu de l’arrendament financer
1. El pressupost del vehicle ascendeix a la quantia de 32.269,96 € (preu del vehicle més la
transformació policial), a la qual s’hi addicionarà l’Import sobre el Valor Afegit per valor de
6.776,69 €, el que suposa un total de 39.046,65 €.
En aquest import base de la licitació, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el
preu d’adjudicació, s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepció de
l’IVA). No seran admeses les ofertes econòmiques d’import superior.
2. El preu màxim de l’arrendament financer: Per aplicació de la Resolució de 4 de juliol de
2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, l’operació d’arrendament
financer no podrà superar l’import de 32.419,96 € (IVA exclòs).
Condicions financeres del leasing
1. El finançament serà articulat mitjançant un contracte de Leasing financer a través del
qual es concertarà simultàninament el servei financer i el subministrament de l’equipament.
2. L’import final resultant de l’operació serà satisfet en 16 quotes trimestrals.
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3. Opció de compra: una quota final per l’import residual per al possible exercici de l’opció
de compra per part de l’Ajuntament, que no podrà ser superior a l’import d’una quota
trimestral.
4. Les condicions màximes financeres del Leasing resten subjectes a la Resolució de 4 de
juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.
5. Liquidacions trimestrals a partir del mes natural següent a aquell en què es signi l’acta
de recepció del subministrament.
6. Comissions: incloses dins del tipus de licitació.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos ales articles
142 del TRLCSP i 8.9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, mitjançant anunci al Perfil de
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel
desplegament dels acords adoptats.”
8.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2592 (05/2018),
BUGADERIA COMERCIAL, AL CARRER DE FERRER I BUSQUETS, 64, LOCAL 1
(PL. PLA D’URGELL, 2, LOCAL 1) A PETICIÓ DE LAURA ROSELL BONJORN.

En data 26 de gener de 2018, la Sra. Laura Rosell Bonjorn presenta la comunicació de canvi
de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a
bugaderia comercial, al carrer de Ferrer i Busquets, 64, local 1 (Pl.Pla d’Urgell, 2, local 1).
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 26 de gener de 2018, següent:
Número d’expedient: 2592/05/2018
Titular: Laura ROSELL BONJORN
Denominació: bugaderia comercial (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 64, local 1 (Pl. Pla d’Urgell, 2, local 1)
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 2591/18.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície construïda total de 99,6m2 i superfície útil de 85,6m2 destinades a l’activitat.
Tots els residus no domèstics que generi l’activitat es gestionaran a través de gestors
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autoritzats.

9.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2594 (07/2018), BASAR
DE VENDA AL DETALL DE TOTA MENA D’ARTICLES, AVINGUDA DEL CANAL, 1F,
LOCALS 2-3 A PETICIÓ DE SHUANGFENG WU.

En data 2 de febrer de 2018 la Sra. Shuangfeng Wu presenta la comunicació municipal de
canvi de nom amb règim de comunicació prèvia per a l’activitat de basar de venda al detall
de tota mena d’articles a l’avinguda del Canal, 1F, locals 2-3.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a el canvi de nom de la comunicació prèvia en data 2 de
febrer de 2018, següent:
Número d’expedient: 2594/07/2018
Titular: Shuangfeng Wu
Denominació: basar de venda al detall de tota mena d’articles
Emplaçament: avinguda del Canal, 1F, locals 2-3
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
2594/18.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
CONDICIONS:
Superfície útil total de l’establiment 323,09m2 i superfície de venda: 319,24m2.
No s’autoritza l’ús de la zona de terrassa habilitada com a magatzem atesa la seva manca
d’adequació a la normativa urbanística per sobrepassar els 18m de fondo edificable màxim.

10.

SOL·LICITUD SR. GASPAR COBO GUERRERO, EXHUMACIÓ
CEMENTIRI DE MOLLERUSSA PER INCINERAR-LES.

RESTES

DEL

S’examina la sol·licitud presentada pel Sr. Gaspar Cobo Guerrer, a fi i efecte procedir a la
exhumació de les restes mortals del seu fill difunt, inhumat el 30 de novembre de 2004 al
nínxol 3.113 fila 3ª del Cementiri Municipal.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar la exhumació de les restes del difunt inhumats al nínxol 3.113 fila 3 del
Cementiri Municipal.
Segon. La exhumació del Cementiri Municipal de Mollerussa i el trasllat a la planta
incineradora s’efectuarà de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de policia
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sanitari-mortuòria. Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal
número 12.
Les operacions d’exhumació de cadàvers i/o restes cadavèriques seran realitzades per una
empresa funerària degudament autoritzada, com a extensió o part integrant del servei ofert
al sol·licitant usuari.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada.
11.

SOL·LICITUD SR. ANTONIO ABADIAS TORRES, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.870 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL,
RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL.

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en l’expedient relatiu a la sol·licitud del Sr.
Antonio Abadias Torres per a la concessió del nínxol número 2.870 FILA 4ª del Cementiri
Municipal, s’ha detectat, d’ofici, una errada material en la numeració dels nínxols concedits,
atès que en l’acord de la Junta de Govern del dia 18.01.2018, es va autoritzar la concessió
de drets funeraris sobre el nínxol número 2.780 de la fila 4ª.
Resultat que l’article 109 de la Llei 39/2015, de d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que “Les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes”. Així
mateix, l’art. 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que “La competència per a rectificar errors
materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries, correspon a
l’òrgan que es ha dictat”.
La Junta de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la rectificació de les errades observades en l’acord número 09, de la sessió
de la Junta de Govern del dia 18 de gener de 2018, relatiu a la sol·licitud del Sr. Antonio
Abadias Torres per a la concessió de drets funeraris sobre el nínxol número 2.870 de la fila
4ª del Cementiri Municipal, en els termes següents:
On diu:
(Primer.) Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a les persones peticionàries que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.
2.780
4ª

Titular/concessionari
Antonio Abadias Torres

Import
514,00

Títol
7,39

Ha de dir:
(Primer.) Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a les persones peticionàries que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
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Nínxol núm./fila.
2.870
4ª

Titular/concessionari
Antonio Abadias Torres

Import
514,00

Títol
7,39

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades i donar-ne trasllat als serveis
municipals que, per raó de l’objecte o matèria, siguin competents.
12.

SOL·LICITUD SR. JOSEP MARIA SOLÉ PAMPOLS, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.274 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

S’examina la petició presentada per Josep Solé Pampols, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.274 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

2.274

Josep Solé Pampols

4ª

Import

Títol
514,00

7,39

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

CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I LA
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE MOLLERUSSA PER PROMOURE EL
PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA.

Es dóna compte del Conveni de col·laboració entre la Biblioteca Comarcal Jaume Vila i el
Consorci per a la Normalització Lingüística per promoure el programa Voluntariat per la
Llengua entre els usuaris de la Biblioteca per fomentar l’ús del català.
Considerant l’interès de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Normativa Lingüística
i la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa per promoure el programa Voluntariat per
la Llengua entre els usuaris de la Biblioteca per fomentar l’ús del català, conforme a les
clàusules que figura en l’annex d’aquest acord.
Segon. Facultar al Sr. Joan Ramon Domingo Coll, regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Mollerussa, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel desplegament dels acords
adoptats i per a fer-los efectius.
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Tercer. Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, als efectes
oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals i Regidories competents.
“ANNEX
CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I LA BIBLIOTECA COMARCAL
JAUME VILA DE MOLLERUSSA PER PROMOURE EL PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Mollerussa, 12 de febrer de 2018
REUNITS
D'una part, la senyora Montserrat Parra Albà, presidenta del Consell de centre del CNL de Lleida, en representació del
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), per delegació de la presidència del CPNL segons la Resolució
37/2017, de data 24/03/2017, i a l'empara del que estableix l'article 35.2.a) del Reglament del CPNL, aprovat pel Ple
del CPNL el 16 de febrer de 2010 (sessió 33).
I d'una altra part, el senyor Joan Ramon Domingo Coll, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb
l’establert al Decret de l’Alcaldia núm. 348/2015, de 22 de juny de 2015, de constitucions d’àrees competencials.
MANIFESTEN
1. Que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l'article 1.2 preveu, com a objectius principals de la Llei,
entre d'altres, emparar i fomentar l'ús del català entre la ciutadania, així com assegurar l'extensió del coneixement del
català a tots els ciutadans i ciutadanes.
2. Que així mateix, l'article 37.1 de la Llei ara esmentada, preveu que el Govern de la Generalitat ha d'afavorir,
estimular i fomentar l'ús del català en les activitats laborals, professionals, mercantils, publicitàries, culturals,
associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena.
3. Que el CPNL, d'acord amb l'article 5 dels seus estatuts, té la finalitat de fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació
de la llengua catalana. Aquest mateix article, també preveu que portarà a terme iniciatives en el camp de
l'ensenyament no reglat del català, serveis d'animació cultural i altres que siguin escaients.
4. Que el CPNL té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i dels ens locals de Catalunya, tal com es recull en l'article 3 del seu Reglament.
5. Que totes dues parts comparteixen la voluntat i la necessitat de contribuir a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, per tal de promoure l'ús social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest conveni, d'acord amb les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte.
L'objecte d'aquest document és establir un marc de col·laboració mitjançant la subscripció d'un Conveni entre el
Consorci per a la Normalització Lingüística i la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa per promoure el
programa Voluntariat per la llengua.
Segona. Obligacions de les parts.
1. El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida es compromet a:
a) Difondre el programa Voluntariat per la llengua entre els usuaris de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de
Mollerussa i comunicar-li les diferents activitats relacionades amb el programa que es duguin a terme a Mollerussa.
b) Facilitar a la biblioteca el material per difondre el programa Voluntariat per la llengua: tríptics, fitxes d'inscripció,
cartells, urnes, etc.
c) Formar les parelles lingüístiques que sorgeixin de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila.
d) Fer el seguiment i la valoració final de la participació en el programa.
2. La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa es compromet a:
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a) Promoure i facilitar la participació dels seus usuaris en el programa Voluntariat per la llengua, així com fer arribar al
Servei Comarcal de Català del Pla d'Urgell les fitxes de les persones interessades a participar-hi.
b) Fer difusió del programa Voluntariat per la llengua i de les activitats que se'n puguin derivar mitjançant el seu web.
c) Contribuir, si escau, a la difusió i distribució dels materials de suport del programa Voluntariat per la llengua a fi de
fomentar l'ús del català.
d) Vetllar perquè el català sigui la llengua habitual en les activitats pròpies de la seva entitat i en la comunicació amb
les persones no catalanoparlants.
Tercera. Addendes.
A l'empara d'aquest conveni les parts poden establir condicions específiques de les relacionades amb els
compromisos o línies d'actuació previstes, que s'afegiran com a addendes. Aquestes addendes contindran, en tot cas,
el detall de les obligacions de les parts.
Les addendes seran signades per les mateixes parts que signen el conveni, i podran incorporar-hi altres signataris
directament relacionats amb l'objecte de l'addenda en el cas que es formalitzin actuacions concretes de formació.
Per part del CPNL, els convenis específics, que tenen contingut econòmic, poden ser signats per la persona que
n'exerceix la gerència, d'acord amb la Resolució 71/2014, de 22 d'octubre, de la presidència del CPNL per la qual se
l'autoritza per a la signatura de contractes i protocols per a la direcció del personal i la gestió econòmica i
administrativa dels recursos i serveis del CPNL.
Quarta. Comissió mixta de seguiment.
Per a la coordinació i el seguiment d'aquest conveni, així com per a la resolució dels dubtes que puguin sorgir en la
interpretació d'aquest document i per la revisió i control de les actuacions a desenvolupar, es designarà una comissió
formada, per una banda, per una representació del CPNL, assumida per la direcció del CNL de Lleida, o persona en
qui delegui, i, per l'altra, per la persona signant del conveni, o persona en qui delegui. Una vegada signat el conveni, la
comissió es reunirà, com a mínim, per a la seva constitució i quan ho sol·liciti una de les parts.
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal.
Les parts compleixen amb les obligacions establertes per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i declaren que les dades personals derivades d'aquest conveni seran incorporades als fitxers del
CPNL amb la finalitat exclusiva de gestionar-les, i no seran comunicades a tercers, llevat dels casos en què sigui
necessari per al compliment de les obligacions legals. L'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant un escrit adreçat al CPNL (carrer de Muntaner, 221, 08036 Barcelona)
en què expliciti el dret que vol exercir.
En el cas que es desenvolupin actuacions de foment lingüístic en el marc del programa Voluntariat per la llengua, les
dades caràcter personal de les persones adherides al programa s'incorporaran, per a la seva gestió i tractament, en el
fitxer ''Base de dades del programa Voluntariat per la llengua'' de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL),
com a titular del programa. Aquestes dades es podran cedir a institucions i organismes de caràcter oficial i
administracions públiques, prèvia informació i consentiment de la persona adherida al programa, d'acord amb l'article 5
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i/o oposició es podran exercir en qualsevol moment, per escrit adreçat a la DGPL (C. Portal de
Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona), o bé per mitjà de la bústia de contacte www.gencat.cat/llengua/bustia (tema
Aprendre català, subtema Voluntariat per la llengua).
Sisena. Vigència.
Aquest conveni té efectes des del dia 20/11/2017 i serà vigent fins al dia 19/11/2018. Es podrà prorrogar si les parts
així ho manifesten en document instrumentat per escrit, per un període màxim de dos anys consecutius.
Setena. Causes d’extinció.
El conveni es podria extingir, també, abans de l'expiració de la seva vigència, per alguna de les causes següents:
a) L'incompliment dels compromisos que se'n deriven.
b) L'avinença de les parts signatàries.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar-hi compliment.
d) Les altres causes que legalment siguin procedents.
En qualsevol d'aquests supòsits, s'haurà de documentar el motiu de l'extinció anticipada.
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Vuitena. Resolució i interpretació.
La resolució dels problemes d'interpretació i de compliment que puguin sorgir durant l'execució del conveni
correspondrà a la comissió de seguiment esmentada anteriorment en aquest document. Les qüestions litigioses que no
es puguin resoldre en el si de la comissió s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar, en el lloc i data
assenyalats a l'encapçalament.
Pel Consorci de Normativa Lingüística,
Montserrat Parra Albà

Per l’Ajuntament de Mollerussa,
Joan Ramon Domingo Coll”
-----------------------------

14.

APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PER
NORMALITZAR LA LACTÀNCIA MATERNA EN ELS ESPAIS PÚBLIC DE
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA POPA.

Actualment, la protecció i el suport a la lactància materna són considerats una àrea d’acció i
atenció prioritàries, així ho diu la resolució 514/XI del Parlament de Catalunya, sobre
l’alletament matern que insta el Govern a crear un comitè de lactància que s’encarregui de
revisar i dissenyar totes les polítiques transversals sobre alletament matern.
L’Ajuntament de Mollerussa, a través de la Regidoria de Règim Intern i Igualtat, va elaborar
el 2n Pla intern d’igualtat d’oportunitats, el qual fou aprovat en la sessió del Ple de
l’Ajuntament del dia 1 de juny de 2017. Aquest Pla preveu el desplegament de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i donar compliment al marc
legal vigent, i de forma singular a la Disposició Addicional 7a del RDLEG 5/2015, de
30 d’octubre, per qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP).
Tanmateix, es treballa per l’elaboració del II Pla local d’igualtat d’oportunitats on es preveu
un seguit d’eixos d’actuacions per avançar cap a un nou marc de relació entre dones i homes
més igualitari i basat en el respecte i el reconeixement.
En virtut de quant s’ha exposat; vista la proposta presentada per l’Àrea de Règim Intern i
Igualtat; considerant adient el Protocol d’actuació de suport a la iniciativa per normalitzar la
lactància materna en els espais públics de l’Ajuntament de Mollerussa, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar el Protocol d’actuació de suport a la iniciativa per normalitzar la lactància
materna en els espais públic de l’associació amics de la popa. Veure annex
Segon. Donar trasllat d’aquestes acords als Serveis municipals competents per al seu
compliment i observança.
Tercer. Facultar a la Sr. Rosalia Carnicé, regidora de Règim Intern i Igualtat, tan
àmpliament com en dret sigui menester, pel desplegament dels acords adoptats i per a ferlos efectius.
15.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE CONCESSIÓ DIRECTA A PROJECTES
SINGULARS D’ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA
ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

FEDER DE CREIXEMENT 2014-2020. MESURA 6. (REAL DECRET 616/2017, DE
16 DE JUNY).
Vist el RD 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a
projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni
en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, publicat al
BOE núm 144, de data 17 de juny de 2017.
La finalitat d'aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització d'actuacions, per
part dels municipis espanyols de menys de 20.000 habitants o agrupacions formades per
municipis de menys de 20.000 habitants pertanyents a una mateixa Comunitat Autònoma, a
més de les Ciutats de Ceuta i Melilla, que redueixin les emissions de diòxid de carboni
mitjançant l'execució de projectes singulars d'estalvi i eficiència energètica, mobilitat urbana
sostenible i ús de les energies renovables, conforme al que es disposa al Programa Operatiu
FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, a través d’una sèrie de mesures.
Vista la “Mesura 6: Renovació de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i
senyalització exterior” de l’objectiu específic OE 431: Eficiència energètica en l'edificació i en
les infraestructures i serveis públics.
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli als beneficis previstos en
la Mesura 6 per tal de reduir la potència lumínica de les instal·lacions d'enllumenat,
il·luminació i senyalització existents, mitjançant la substitució dels actuals equips per
lluminàries de major rendiment, per fonts de llum de major eficiència i/o per equips
electrònics de regulació i control, i que permetin:
- Reduir el consum d’energia elèctrica de la instal·lació reformada, almenys, un 30%.
- Regular els nivells d'il·luminació segons diferents horaris nocturns i tipus de vies,
ajustant-se a les necessitats dels ciutadans.
Vist els documents denominats “Reforma del alumbrado público de la fase 1 del pla de barris
del municipio de Mollerussa (Lleida)”, “Reforma del alumbrado público de la fase 2 del pla de
barris del municipio de Mollerussa (Lleida)” i “Auditoria Energética de las instalaciones de
alumbrado público del municipio de Mollerussa” que es desplegaran durant l’anualitat 2018 i
d’acord amb allò previst a l’article 12.4 i al punt 5 de la Mesura 6 de l’Annex 1.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut del reial decret i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. 325/2015 de 15 de juny, ACORDA:
Primer. Autoritzar la presentació de l’Ajuntament de Mollerussa en la concessió directa,
regulada pel Real Decret 616/2017, de 16 de juny, citada anteriorment, per a obtenir
finançament per a l’execució dels projectes següents:
- “Reforma del alumbrado público de la fase 1 del pla de barris del municipio de
Mollerussa (Lleida)”.
- “Reforma del alumbrado público de la fase 2 del pla de barris del municipio de
Mollerussa (Lleida)”
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta concessió directa, atenent als imports que figuren
en els documents “Reforma del alumbrado público de la fase 1 del pla de barris del
municipio de Mollerussa (Lleida)” i “Reforma del alumbrado público de la fase 2 del pla de
barris del municipio de Mollerussa (Lleida)”, una subvenció de 126.105,54 € corresponent a
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allò previst a l’article 3.2, 5.4, 6.5 i punt 3 de la Mesura 6 del Reial Decret, equivalent al
50% del cost elegible i segons el detall següent:
MESURA 6:
RENOVACIÓ
SENYALITZACIÓ EXTERIOR

DE

LES

INSTAL·LACIONS

D’ENLLUMENAT,

IL·LUMINACIÓ

I

“REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA FASE 1 DEL PLA DE BARRIS DEL MUNICIPIO DE
MOLLERUSSA (LLEIDA)”.
COST ELEGIBLE
SUBVENCIÓ
50%
162.750,86 €

81.375,43 €

“REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA FASE 2 DEL PLA DE BARRIS DEL MUNICIPIO DE
MOLLERUSSA (LLEIDA)”.
COST ELEGIBLE
SUBVENCIÓ
50%
89.460,22 €
TOTAL COST ELEGIBLE:
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:

44.730,11 €

252.211,08€
126.105,54 €

Tercer. Participar i acceptar expressament el procediment regulat pel RD 616/2017, de 16
de juny.
Quart. Aprovar les actuacions que composen el projecte singular i la dotació pressupostària
per dur-se a terme.
Cinquè. Aprovar els documents de les accions a executar “Reforma del alumbrado público
de la fase 1 del pla de barris del municipio de Mollerussa (Lleida)”, “Reforma del alumbrado
público de la fase 2 del pla de barris del municipio de Mollerussa (Lleida)” i el document de
la justificació documental de l’actuació a realitzar (ex ante) “Auditoria Energética de las
instalaciones de alumbrado público del municipio de Mollerussa”.
Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa assumeix les obligacions següents, de conformitat amb
allò previst a la l’art¡cle 8 del RD 616/2017, de 16 de juny:
1. Els beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament a l’IDAE, fins i tot durant la
tramitació de la sol·licitud, qualsevol modificació de les condicions inicialment informades
amb la documentació que acompanya a la sol·licitud. En conseqüència, tota alteració de les
condicions tingudes en compte per a la tramitació de la sol·licitud podrà donar lloc a la
modificació de la resolució, sense perjudici que la no comunicació d'aquestes modificacions
sigui causa suficient per a la revocació de la selecció del projecte.
2. No podran obtenir la condició de beneficiari d'aquestes ajudes els que incorrin en alguna
de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre,
General de Subvencions, o els qui estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent
després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i
incompatible amb el mercat comú. En aquest context, el beneficiari aportarà, juntament
amb la sol·licitud d'ajuda, la justificació corresponent en qualsevol de les formes previstes
en el referit article 13.
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3. Així mateix, es consideren obligacions essencials de les entitats beneficiàries, les
següents:
a) Mantenir un sistema de comptabilitat diferenciat per totes les transaccions relacionades
amb les actuacions objecte de cofinançament, explicant, almenys, amb una codificació
comptable adequada que permeti identificar clarament aquestes transaccions.
b) Tenir en compte, en els processos de contractació corresponents, el següent:
1. Per la naturalesa del beneficiari i la quantia de l'ajuda sol·licitada, el procediment
de contractació dels subministraments, obres i/o serveis necessaris per a l'execució
d'aquestes actuacions haurà d'estar sotmès a la regulació continguda en el referit
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2. En els documents (plecs, anuncis, etc.) que sustentin la contractació dels béns o
serveis a prestar haurà de fer-se constar la possibilitat de cofinançament o
participació del FEDER.
3. No és admissible la inclusió de criteris de valoració discriminatoris o que alterin la
concurrència, podent establir-se requisits mínims a complir pels oferents sempre que
aquests no puguin utilitzar-se per valorar favorablement unes ofertes enfront d'unes
altres.
4. S'haurà de disposar de la documentació del procés de contractació, inclosa la
justificació de la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa i de les
comunicacions amb els oferents.
5. La prestació del servei contractat ha de ser demostrable i ha d'estar verificada i
acceptada de forma prèvia a la certificació del pagament, conforme a les condicions
que s'estableixin en el contracte.
6. En cas d'utilitzar-se el procediment d'urgència, aquest ha d'estar perfectament
justificat.
c) Acreditar davant el IDAE la realització de l'activitat, facilitant a més les comprovacions
encaminades a garantir la correcta realització del projecte o acció objecte de l'ajuda,
aportant a aquest efecte quanta documentació li sigui requerida. Amb aquestes finalitats, es
dissenyarà un procediment de control que permeti verificar i validar documentalment el
100% de la despesa declarada pels beneficiaris, així com verificar sobre el terreny un
conjunt representatiu de les actuacions i operacions realitzades, que serà aprovat mitjançant
resolució del Director General del IDAE.
d) Sotmetre's a qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que pugui
realitzar la Direcció general de Fons Comunitaris, la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, el Tribunal de Comptes, els òrgans de control de la Comissió Europea o altres
òrgans de control competents, tant nacionals com de la Unió Europea, d'acord a l'establert
en la normativa aplicable a la gestió de les ajudes cofinançades amb fons de la Unió
Europea, aportant per a això quanta informació li sigui requerida.
e) Complir amb els requisits de difusió i publicitat establerts en aquest reial decret i en
particular en l'article 17, conforme l'establert en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i amb els deures d'informació i comunicació que
corresponguin al beneficiari conforme a l'establert en l'article 115 del Reglament (UE) n.º
1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.
f) Acceptar la seva inclusió en una llista pública d'operacions, que serà objecte de publicació
electrònica o per altres mitjans segons el previst en l'annex XII «Acceptació i comunicació
sobre el suport procedent dels Fons» de l'article 115 del Reglament (UE) n.º 1303/2013, del
Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.
g) Conservar els documents originals, justificatius de l'actuació realitzada i l'aplicació dels
fons rebuts, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. La
disponibilitat dels documents s'ajustarà al que es disposa en l'article 140 del Reglament (UE)
núm 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.
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h) Respectar les normes de subvencionalitat nacionals que pogués establir l'Autoritat de
Gestió de la present iniciativa.
4. El beneficiari haurà de disposar dels procediments de gestió i control que garanteixin el
bon us i aplicació de les ajudes.
5. El beneficiari haurà de proporcionar la documentació necessària ex ante i ex post referida
en l’annex I, entre elles la relacionada amb la quantificació dels indicadors que apliquen.
6. El IDAE transmetrà als beneficiaris les instruccions rebudes de l’Autoritat de Gestió, en la
mesura que els afectin.
Setè. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament
dels acords adoptats.
16.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. Mª DOLORS CORTADA GALVEZ “EL BOMBONET” N. EXP. OVP-TC:
2018/014

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Dolors Cortada Galvez titular de
l’establiment denominat “El Bombonet”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per la interessada, la ocupació
s’efectuaria en tres àmbits:
•
un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
parets
•
un àmbit d’ocupació de 8 m2 (2 x 4), sense elements addicionals.
•
un àmbit d’ocupació de 52 m2 (4 x 8), sense elements addicionals.
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: Mª DOLORS CORTADA GALVEZ
Nom comercial: El Bombonet
Ubicació: C/ Vilaclosa, 14 bxs.
Període autoritzat 1: febrer de 2018
Metres quadrats: 28 m2 , en l’àmbit següent:
a) un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
parets.
b) un àmbit d’ocupació de 8 m2 (2 x 4), sense elements addicionals.
•
Període autoritzat 2: març de 2018
•
Metres quadrats: 52 m2 , en l’àmbit següent:
a) un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
parets.
b) un àmbit d’ocupació de 32 m2 (4 x 8), sense elements addicionals.
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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.
a) Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar
2,00 metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
b) Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació
el titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
•
•

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.
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•
•
•

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

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. JOAN RAMON PARRA SANTIAGO “BAR DEL CANAL” N. EXP. OVP-TC:
2018/015

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Ramon Parra Santiago titular de
l’establiment denominat “Bar del Canal”, 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: JOAN RAMON PARRA SANTIAGO
Nom comercial: Bar del Canal
Ubicació: Ctra. Miralcamp, 3 bxs.
Període autoritzat 1: febrer, abril, octubre, novembre i desembre de 2018
Metres quadrats: 40 m2
•
Període autoritzat 2: març de 2018
Metres quadrats: 76 m2
•
Període autoritzat 3: maig, juny, juliol, agost i setembre de 2018
Metres quadrats: 56 m2
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/015

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
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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.
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3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
• En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

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

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MALÍ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 11 DE FEBRER DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Malí, en què sol·licita la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el dia
11 de febrer, de les 17.00h fins a les 19.30h, per realitzar-hi una reunió.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per l’Associació de Malí per la utilització de la
sala d’actes del Centre Cultural ja que l’espai estarà ocupat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA, EN QUÈ DEMANA EL CANVI DE DIA
DE L’AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 14 DE JULIOL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa, en què demana el canvi de dia de la utilització de la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 14 de juliol, de les 16.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una
conferència.
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 a l’Associació Senegalesa, la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 14 de juliol, de les 16.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una conferència.
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. Deixar sense efectes l’acord aprovat en la Junta de Govern del passat dia 25 de
gener, corresponent a la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el dia 10 de febrer
de 2018.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD ESCOLA M. IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 13 DE
FEBRER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de
l’escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat (en cas de mal temps) el dia 13 de febrer, al migdia, per anar-hi a dinar
amb els nens de l’escola.
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:
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Primer. Autoritzar a l’escola Mestre Ignasi Peraire la utilització de la sala de ball del Teatre
l’Amistat (en cas de mal temps) el dia 13 de febrer, al migdia, per anar-hi a dinar amb els
nens de l’escola.
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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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21.

SOL·LICITUD CEE SILOÉ DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER REALITZAR UNA VISITA GUIADA AL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 14 DE
FEBRER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. M. Carme Buscà, en representació de
CEE Siloé de Mollerussa, en què demana autorització per realitzar una visita guiada al Teatre
l’Amistat, a partir de les 10.30h, el proper dia 14 de febrer de 2018.
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 a CEE Siloé de Mollerussa per realitzar una visita guiada al Teatre
l’Amistat, a partir de les 10.30h, el proper dia 14 de febrer de 2018.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
22.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 27 DE FEBRER
DE 2018

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 l’Amistat
el dia 27 de febrer, de les 08.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi Audicions EMMM.
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 a Centre de Recursos Pedagògics la utilització del Teatre l’Amistat el dia
27 de febrer, de les 08.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi Audicions EMMM.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
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quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 125È
ANIVERSARI ELS DIUMENGES QUE ESTIGUI DISPONIBLE DE 2018

Es retira de l’ordre del dia.
24.

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 dia 9 de febrer, de les 16.30h fins a les
18.00h, per a realitzar-hi la Festa de Carnestoltes.
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
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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 dia 9 de febrer, de les 16.30h fins a les 18.00h, per a
realitzar-hi la Festa de Carnestoltes.
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.
25.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ FESTA “BALL DE CARNESTOLTES”
ORGANITZAT PEL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN 2018

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. Una de les accions que es
proposa dur a terme és la realització d’un ball de Carnestoltes el proper dimecres dia 21 de
febrer de 2018 per a fomentar la convivència d’una manera dinàmica i participativa entre
els/les usuaris/es del Casal Municipal , per proporcionar-los un l’envelliment actiu i dinàmic,
creiem que mitjançant el ball, potenciem la relació i la creació noves d’amistats ,
acompanyat de un berenar de coca i xocolata
El ball tindrà lloc el proper dimecres dia 21 de febrer de 2018 a la sala de ball de
l’Amistat, de les 17.00h a les 19.00h hores . S’obrirà el període de venda de tiquets el
dilluns dia 12 de febrer fins el dimarts dia 20 de febrer. El màxim de persones que poden
participar seran 160 persones.
La festa consistirà en una sessió de Ball i berenar. Cada usuari/a del Casal inscrit/a pagarà
2 € per participar en l’activitat.
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA
Despesa:
Espectacle musical
Berenar

181,50€ ( per 160 persones)
160,00€ ( per 160 persones)

Ingrés tiquet usuaris/es
Preu tiquet per persona

2,00€

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon. Autoritzar el preu que els participants hauran d’abonar per a poder participar en el
ball de Carnaval, amb un import pel tiquet per persona de (2,00€)
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
26.

RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI A LA SRA. MILLAN CALERO, EVA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 4t. trienni a favor de la Sra.
Millan Calero, Eva personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball
d’administrativa a l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància - Grup C1.
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. Millan Calero, Eva el quart trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment trienni 4
Grup categoria:
Percentatge:

04/02/2018
C1
100%

Venciment proper trienni: 04/02/2021
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
27.

RECONEIXEMENT DEL 6È. TRIENNI AL SR. LEIVA OLLER, ABRAHAM.

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor del Sr.
LEIVA OLLER, Abraham membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Agent de la Policia Local.
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. LEIVA OLLER, Abraham (agent de la Policia Local,
Escala Bàsica) adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials de la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament un trienni del Grup C1 (6è. d’ordre) des
del dia 10 de febrer de 2018 i amb efectes econòmics 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.
28.

RECONEIXEMENT DEL 6È. TRIENNI AL SR. ROCA PONS, EDUARD.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 6è. trienni d’ordre a favor del Sr.
Roca Pons, Eduard membre de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Mollerussa, en règim laboral indefinit, categoria tècnica, Grup B del dia 09 de febrer de
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2018.
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. Roca Pons, Eduard, que ocupa el lloc de treball d’ASIX
de la plantilla de personal laboral, un trienni del grup B (6è. d’ordre) des del dia 09 de febrer
de 2018 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
29.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-01-2018 A
31-01-2018).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-01-2018 a 31-01-2018.
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 01-01-2018 a 31-012018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
MARTINEZ
SANCHEZ
CRUZ
CARABANTE
PEIRON
MAZAS
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
GARCIA
MORENO
CALERO
ESTADELLA
PUIG
MARTINEZ
MEGIAS
VARGAS

JUAN
JUAN
TOMAS
DOMINGO
JORGE FELIX
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
MIRIAM
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
76,20 €
0,00 €
0,00 €
42,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17,50 €
0,00 €
24,24 €
35,00 €
0,00 €
24,24 €
61,25 €
57,15 €
24,24 €
52,50 €
0,00 €
48,48 €
61,25 €
0,00 €
24,24 €
8,75 €
0,00 €
48,48 €
61,25 €
0,00 €
48,48 €
61,25 €
0,00 €
24,24 €
26,25 €
0,00 €
24,24 €
26,25 €
0,00 €
24,24 €
26,25 €
0,00 €
24,24 €
0,00 €
0,00 €
48,48 €
61,25 €
0,00 €
60,60 €
61,25 €
448,44 €
560,00 €
176,19 €
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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.
30.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-01-2018 A 31-01-2018).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-01-2018 a 31-01-2018.
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 01-01-2018 a 31-01-2018, i que corresponen al
personal següent:

ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME
Total

Import
0,00 €
5,61 €
5,61 €

Total

Import
44,88 €
67,32 €
112,20 €

Total

Import
453,39 €
453,39 €

Total

Import
111,26 €
111,26€

Total

Import
71,46 €
85,68 €
85,68 €
242,82 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
SOLE
CASANELLES
M.CARMEN
TUDELA
MIRO
CARME

ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
TORRES
VICO
PASTO
LLOBERA
CASTELLS
CODINA

JORDI

RAMON

ANTONIO
RICARD
MARINA
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ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom
NABAU
MATA
JORDI
OLIVEROS
PASU

VILLORBINA

Import
61,71 €

FRANCISCO
IONEL
Total

277,70 €
59,55 €
398,96 €

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.
31.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 03/2018.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 03/2018, que inclou 11 expedients i que importa la
quantitat 11.052,91 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
32.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 01/2018

Vista la relació núm. 1/2018, 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 1/2018.
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.
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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.
33.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 02/2018

Vista la relació núm. 2/2018 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 2/2018, 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.
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:
34.1.- CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I ACUDAM
PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA DE TERRENYS DESTINATS A L’OBERTURA DEL VIAL
DE LA TRAVESSERA DOMENECH CARDENAL DE MOLLERUSSA, DINS DE L’ÀMBIT DEL
PA-AA-07, POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANISTICA 07 ( ACUDAM)
Atès l’interès general pel municipi de Mollerussa, en executar les obres d’urbanització de la
travessera Domènech Cardenal, i obrir l’esmentat carrer, amb la finalitat que el mateix
connecti amb l’avinguda del canal, una vegada disposi dels terrenys corresponents.
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En aquest polígon, estan reservats per al sistema urbanístic local viari, un total de 730.90
m2, una part dels quals, d’acord amb l’aixecament topogràfic, en concret 323,10 m2 es
corresponen amb la travessera Domènech Cardenal, i s’identifiquen en el plànol adjunt com
a parcel·la A. La resta dels terrenys previstos com a vialitat, en concret 407,80 m2, i que
s’ubiquen en el plànol adjunt, en la banda de ponent, i s’identifiquen com a parcel·la B, ja
han estat cedits a l’Ajuntament i urbanitzats, no obstant, l’esmentada cessió, que es va fer
efectiva quan encara no estava aprovat el POUM, no es va inscriure al registre de la
propietat.
Atès que dins dels objectius assenyalats en el POUM vigent per a l’àmbit del PA-AA-07, s’hi
assenyala que “el mateix polígon haurà de garantir les cessions i urbanització dels sols
destinats a viari que permetin completar correctament la vialitat existent en la zona”.
Considerant que per a l’obtenció del sòl per a vialitat, s’ha estimat oportuna la cessió
anticipada, mitjançant la signatura i formalització del conveni urbanístic que consta en
l’expedient. En concret aquest conveni fa referència a la parcel·la A.
En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades pel Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Comarcal Urgell Ayuda Minusvalidos (ACUDAM) amb l’objecte d’articular, de mutu acord, la
cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Mollerussa d’un terreny de la seva propietat
que forma part de l’àmbit del PA-AA-07del POUM de Mollerussa, qualificat com a sistema
viari per concretar els drets que se’n derivin.
Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, de conformitat
amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, així com en el tauler d’anuncis de la Corporació, la web municipal i en un
dels diaris de major difusió local, i establir el termini d’un mes per a la consulta pública del
conveni i per a la presentació de les al·legacions que s’estimin oportunes. Es podrà consultar
l’expedient en les oficines de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa, els dies
feiners, de 9 a 14 hores.
L’acord es considerarà definitivament aprovat un cop transcorregut el termini d’informació
pública sense que s’hagi presentat al·legacions.
Tercer. Trametre una còpia del conveni subscrit al Departament de Territori i Sosteniblitat
en el termini d’un mes des de llur aprovació definitiva, a fi de què sigui inserit en la secció
de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic
de l’Administració de la Generalitat.
Quart. Facultar expressament a l’alcalde per a la signatura de tots els actes que es derivin
del present conveni, inclosa la seva formalització que s’efectuarà en el termini màxim d’un
mes a comptar des de la resolució de les al·legacions i, si no n’hi ha, des del dia de
finalització del termini d’exposició pública.”
Cinquè. Notificar aquest acord a les persones interessades amb expressió dels recursos que
siguin escaients i al Departament d’Intervenció de Fons i a la Unitat de gestió i recaptació
tributària als efectes oportuns.”
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34.2.- EXPROPIACIÓ TERRENY TRAVESSERA DOMENECH CARDENAL
1.L’objecte del present expedient es l’expropiació a favor de l’Ajuntament de Mollerussa de
la part de la finca que es descriurà, propietat de Montserrat Rodríguez Llorens, i que es
destinarà al sistema urbanístic local de comunicació previst en el POUM de Mollerussa.
2. Que la Sra. Montserrat Rodríguez Llorens es propietària de la
següent:

totalitat

de la finca

URBANA: Porción de terreno sito en el término municipal de MOLLERUSSA, CARRETERA
NACIONAL II, de Madrid a Barcelona, que tiene una cabida de dos mil ciento noventa y siete
metros, treinta y ocho decímetros, cuadrados. LINDA: al Este, casa número ocho de la
citada Carretera Nacional II o Avenida Ferrer y Busquets, en una longitud de catorce metros,
ochenta y un centímetros, Pablo Domingo Puig, en una longitud de treinta y cuatro metros,
cuarenta y cinco centímetros, pasaje a lo largo, de once metros, ochenta centímetros, y
Alfonso Gaya Boix, en una longitud de veinte metros, veinticinco centímetros; Sur, en una
longitud de veinte metros, noventa y cinco centímetros, con parte posterior de la casa
número diez de la calle Academia; Oeste, con depósito de agua de Palau de Anglesola, en
una longitud de veintiocho metros, veinte centímetros, y con la Asociación Comarcal Urgell
de Ayuda al Minusválido -ACUDAM-, en una longitud de cincuenta y siete metros, ochenta
centímetros; Norte, con Carretera Nacional II de Madrid a Barcelona, en una longitud de
diecisiete metros, setenta y tres centímetros, y con la parte posterior de la citada casa
número seis, en una longitud de quince metros, noventa centímetros. Sobre el cual se ha
construido la siguiente edificación, compuesta de planta baja, destinada a ALMACEN y
adosadas a la misma unas oficinas con entrada independiente, compuestas de varias
dependencias, y una superficie construida de cuatrocientos treinta y seis metros, y veinte
decímetros cuadrados el almacén, y ochenta y tres metros, cincuenta decímetros cuadrados
las oficinas. Referencia Catastral: 4409302CG2141S0001RL y 4409318CG2141S0001YL.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida al Tom 1642, llibre 70, foli 5,
finca 2181
-

La finca té les següents càrregues:

AUTOLIQUIDACION
El pleno dominio de una mitad indivisa de la finca y ocho más, con la afección, durante el
plazo de CINCO años, al pago de la liquidación o liquidaciones que en su caso puedan
girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, habiendo quedado liberada por la
cantidad de tres mil cuarenta y cinco euros y sesenta y ocho céntimos de euro, satisfechos
por autoliquidación; según notas extendidas con fecha diecisiete de junio de dos mil catorce,
al margen de la inscripción 7a de la finca número 2181 de MOLLERUSSA, obrante al folio 55
del libro 70, tomo 1642 del Archivo.
SUSTITUCION PREVENTIVA RESIDUO.
El pleno dominio de la finca, con una SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE RESIDUO establecida
en el testamento del causante don Manuel Cusine Benavent, otorgado ante el Notario de
Lleida, don Manuel Soler Lluch, el once de diciembre de dos mil doce, en favor de sus hijos,
del tenor literal siguiente: "Instituye heredera universal a su esposa Doña Montserrat
Rodríguez Llorens, a su libre voluntad. Si le premuere o por cualquier causa no fuera su
heredera o aun siéndolo, de todo lo que no hubiere dispuesto por actos entre vivos o de
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última voluntad, se observará lo siguiente: 1. Prelega a su sobrino Manuel Cusiné Barber, la
mitad indivisa del solar sito en Mollerussa, calle Arbeca, número diecinueve, y la finca
rústica llamada "Tros Nou", en término de Fondarella, partida Serra, de 3,8162 hectáreas. 2.
Prelega a su sobrino Tomás Cusiné Barber, el piso sexto, puerta segunda, de la casa número
treinta, de la Avenida Madrid, de Lleida; la plaza de garaje número 39, del edificio número
ochenta y dos, de la Avenida Blondel, de Lleida; las plazas de garaje número 17 y 19, en
planta sótano, del mismo edificio señalado con el número ochenta y dos, de la Avenida
Blondel, de Lleida; la finca rústica llamada "Tros Via", en término de Fondarella, partida
Planes, de 1,3681 hectáreas; todas las acciones de que sea titular en la compañía mercantil
"Fruicarn, S.A."; el solar sito en Mollerussa. Carretera de Torregrossa, número 3, parcela H
12 de 225,14 metros cuadrados; la casa sita en Lleida, calle Ramón y Cajal, número 22; las
plazas de garaje números 131,132,134,136,137 y 138 del edificio número 11 de la calle
Alcalde Fuster de Lleida; las viviendas sitas también en Lleida, calle La Palma, número 13,
planta 3, letra O y planta 2, letra O, así como las plazas de garaje ubicadas en el mismo
edificio, señaladas con los números 16 y 17; la finca con su torre, señalada con el número
ochenta y nueve, de la Partida Alpicat, en la Carretera Nacional 240, de Lleida; la casa
número cuarenta y nueve, de la calle Vallcalent, de Lleida; los pisos quinto primera, quinto
segunda, quinto tercera y tercero segunda, y el local de los bajos, de la casa números 2729, de la calle Balmes, de Lleida; las plaza de garaje números cinco, seis, once y trece, en
sótano primero, de la casa números 27-29, de la calle Balmes, de Lleida; la plaza número
diez, mas el cuarto trastero situado en la planta segunda de sótanos de la misma casa
números 27-29, de la calle Balmes, de Lleida; y todas las acciones que posea en la
compañía mercantil "La Gremial, S.A.". 3. Prelega a su sobrina Maria Elena Cusiné Barber, la
mitad indivisa del solar sito en Mollerussa, calle Arbeca, número diecinueve; el local sito en
los bajos de la casa número ocho, de la Avenida Canal, de Mollerussa, de unos doscientos
metros cuadrados de superficie aproximadamente; el piso cuarto, puerta segunda, de la
casa números 27-29, de la calle Balmes, de Lleida; la plaza de garaje número doce en
planta sótano 1, de la misma casa antes citada. 4. Prelega a su sobrino Pau Cusiné Barber,
todas las acciones que posea en la compañía mercantil "Cusiné, S.A."; el solar señalado con
el número seis, de la calle Ferrer i Busquets, de Mollerussa; y el solar sito también en
Mollerussa, Travesía Dornenech Cardonal, número 9.5. Instituye herederos universales a sus
cita dos sobrinos Tomás y Maria Helena Cusiné Barber, por partes iguales entre todos ellos,
sustituyéndoles vulgarmente, tanto en la institución como en los prelegados, por sus
respectivos descendientes por estirpes, y a falta de descendientes con derecho de acrecer. 6.
Nombra albaceas a don Tomás Cusiné Barber y doña Maria Elena Cusiné Barber, con
expresas facultades de entrega de los legados, facultándoles para actuar indistintamente.";
según resulta de dicho testamento y de la escritura de aceptación de herencia otorgada ante
el Notario de Lleida, don Manuel Soler Lluch, el cuatro de abril de dos mil catorce, y motivó
con fecha diecisiete de junio de dos mil catorce la inscripción 7a de la finca número 2.181,
obrante al folio 55 del libro 70, tomo 1642 del Archivo.
2.1FINCA OBJECTE DE L’EXPROPIACIÓ. IDENTIFICADA COM A FINCA A
De la finca esmentada, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, Finca registral
2181, propietat de Montserrat Rodríguez Llorens en ple domini, que té una superfície
registral total de dos mil cent noranta set metres i trenta vuit decímetres quadrats
(2.197,38m2) , s’han de segregar
44,75m2 afectats al sistema urbanístic de
comunicacions viari. Aquesta finca segregada es la que es objecte d’expropiació, i es
reflecteix ombrejada en el plànol adjunt.
Els termeners d’aquesta porció de finca a segregar i afecta a expropiació seran els següents:
“Est, Travessera Domenech Cardenal; Nord, Travessera Domenech Cardenal; Sud, resta de
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Finca matriu 2181 de la propietat de Montserrat Rodríguez Llorens; al Oest, amb Travessera
Domenech Cardenal
2.2 RESTA DE FINCA EXCLOSES DE L’EXPROPIACIÓ. IDENTIFICADA COM A FINCA B
La resta de la finca, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, Finca registral
2181, amb una superfície registral inicial de 2.197,38 m2, un cop feta la segregació i
expropiació descrita en l’apartat 1.1, resta amb la següent descripció:
Superfície registral exclosa de l’expropiació: 2.152,63 m2.
URBANA: Porción de terreno sito en el término municipal de MOLLERUSSA, CARRETERA
NACIONAL II, de Madrid a Barcelona, que tiene una cabida de dos mil ciento cincuenta y dos
metros, sesenta y tres decímetros, cuadrados. LINDA: al Este, casa número ocho de la
citada Carretera Nacional II o Avenida Ferrer y Busquets, en una longitud de catorce metros,
ochenta y un centímetros, Pablo Domingo Puig, en una longitud de treinta y cuatro metros,
cuarenta y cinco centímetros, pasaje a lo largo, de once metros, ochenta centímetros, y
Alfonso Gaya Boix, en una longitud de veinte metros, veinticinco centímetros; Sur, en una
longitud de veinte metros, noventa y cinco centímetros, con parte posterior de la casa
número diez de la calle Academia; Oeste, con depósito de agua de Palau de Anglesola, en
una longitud de veintiocho metros, veinte centímetros, y con la Asociación Comarcal Urgell
de Ayuda al Minusválido -ACUDAM-, en una longitud de cincuenta y siete metros, ochenta
centímetros; Norte, con Carretera Nacional II de Madrid a Barcelona, en una longitud de
diecisiete metros, setenta y tres centímetros, y con la parte posterior de la citada casa
número seis, en una longitud de quince metros, noventa centímetros
3. En la data 26.02.2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. 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 inmediata, i que
comporta la declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació del bé esmentat anteriorment
identificat com a finca A. Aquest bé esmentat té la qualificació urbanística de sistema
urbanístic local de vial.
4. Que en execució de l'esmentat plantejament s'ha de procedir a l'adquisició dels bens i
drets afectats per vial, a adquirir per expropiació, i es que l’article 34.8 del TRLUC estableix
que “Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un
àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir
mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui”.
5. Que en data 2 de desembre de 2018 s’ha efectuat informe per l’empresa Tinsa, ratificat pel
tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, actuant com a tècnic municipal, el Sr. Carles
Guerrero, en el que es valoren les finques a expropiar en l’import de 12.642,82, havent arribat
amb el propietari a un acord sobre la fixació del justipreu de 12.642,82 euros.
De conformitat amb el disposat a l'article 3.4 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa, es proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent acord:
PRIMER. Segregar de la finca, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, Finca
registral 2181, al Tom 1642, llibre 70, foli 5, propietat de Montserrat Rodríguez Llorens en
ple domini, que té una superfície registral total de dos mil cent noranta set metres i trenta
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vuit decímetres quadrats (2.197,38m2), 44,75m2 afectats al sistema urbanísitic de
comunicacions viari. La resta de la finca esmentada queda com es reflecteix en la part
expositiva d’aquest acord.
SEGON: Aprovar l'expropiació de la finca descrita en els antecedents d'aquest acord i
identificada amb com a finca A pel preu de 12.642,82 euros
TERCER. Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’acta d’ocupació de la finca i al
pagament, facultant al Alcalde per al desenvolupament del present acord.
34.3.- SOL·LICITUD SR. ANTONI CIVIT, EN REPRESENTACIÓ DELS “MÚSICS PER LA
LLIBERTAT”, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT
Vista la petició presentada pel Sr. Antoni Civit, en representació dels “Músics per la
Llibertat”, en què demanen autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de l’Ajuntament els
dimecres, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi actuacions musicals amb la finalitat de
reclamar la llibertat dels nostres presos i la dignitat del nostre poble.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Sr. Antoni Civit, en representació dels “Músics per la Llibertat”, en què
demanen autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de l’Ajuntament els dimecres, a partir
de les 20.00h, per realitzar-hi actuacions musicals amb la finalitat de reclamar la llibertat
dels nostres presos i la dignitat del nostre poble.
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.
34.4.- SOL·LICITUD CIRCUIT URGELLENC SA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 11 DE FEBRER DE
2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Ramon Aumedes, en representació
del Circuit Urgellenc SA, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 11 de febrer, per realitzar-hi projeccions de cinema.
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:
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Primer. Autoritzar a Circuit Urgellenc SA, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 11 de febrer, a partir de les 17.30h, per realitzar-hi projeccions de cinema.
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.
•
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.

Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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34.5.- SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 10 DE FEBRER DE 2018
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 10 de febrer, de les 10h a les 14.00h, 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 10 de
febrer, de les 10h a les 14.00h, 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.
•
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.

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

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