AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 15 de març 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 del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
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 232,60 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

52/2018
CP C/ SANT ISIDORI, 8-10
C/ Sant Isidori, 8-10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

53/2018
ESCALÉ POCA, ALBERT
C/ Aragó, 8
64,00
32,00
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:

54/2018
SIRVENT ROJO, M. CARMEN
C/ Ponent, 19
10,00
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:

55/2018
TRAUS TORNÉ, ALBERT
C/ La Mallola, 12
32,40
16,20
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:

56/2018
ROGER MOLET, NÚRIA
Av. de la Pau, 27 (per Passeig de la Sardana, 2, 4t 2a)
44,00
22,00
0,00
0,00
0,00

3.

COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS
EDIFICIS PRESENTADA PER BARÓ VILALTA GERARD. EXP. 02/2016.
(LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2014/82).

Vista la documentació presentada per Gerard Baró Vilalta, posant en coneixement de
l’Ajuntament, mitjançant la preceptiva COMUNICACIÓ PRÈVIA, que vol dur a terme la
primera utilització i ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Bellvís,
7 de 25230 Mollerussa, relatiu a l’Expedient d’obres número 2014/82, aprovat per acord de
la Junta de Govern local de data 08.05.2014.
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els Serveis Tècnics municipals han emès
INFORME FAVORABLE (NR 036/2018, de data 6 de març).
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Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
económica (DOGC 24 de juliol de 2015), modifica l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme que resta redactat de la
manera següent: 3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, amb el text següent:
Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles
187.2 i 187 ter, els actes següents:
…/…
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
.../...
Vist allò establert a l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Protecció de la legalitat urbanística en el qual s’estableix que només es pot
utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti, després que hagi transcorregut el
termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència
aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística
atorgada.
Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, al Reial
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, al Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta de legislació
aplicable al règim jurídic de la primera utilització o ocupació dels edificis.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Donar la CONFORMITAT a l’expedient de PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DE
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES ubicat al Carrer Bellvís, 7 de 25230
Mollerussa, presentada per GERARD BARÓ VILALTA Exp. 02/2016 (Llicència d’obres núm.
2014/82).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient per l’import de
300,00 €.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: MILLORA DEL PAVIMENT
DEL GIMNÀS ANNEX A L’ESCOLA IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA. EXP.
04/2018.

L’objecte de la present contractació és l’execució de les obres de reforma del paviment del
gimnàs annex a l’escola Mestre Ignasi Peraire, consistents en el polit i neteja i posterior
aplicació d’una capa d’imprimació i dues capes de pintura. L’execució de les obres és
necessària per tal de millorar l’estat del paviment.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La codificació del contracte d’acord amb allò establert a
Annex I de la LCSP és la següent: Divisió 45. Grup 45.4. Classe 45.43.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor estimat és inferior a 40.000 euros. Per a la
tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, serà
necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici de que hagi
d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho requereixin. L’emissió
d’un informe de supervisió serà preceptiu quan els treballs afectin a l’estabilitat, seguretat o
estanqueïtat de l’obra.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit. Caldrà que consti, si escau, la fiscalització prèvia per part de
l’interventor de fons, de conformitat amb allò establert a la Llei 47/2003, de 26 de
novembre.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 40.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vist el pressupost presentat per COMPLEMENTOS Y MATERIALES VARIOS, SL el qual importa
la quantitat de 8.720,40 € (IVA exclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte, de conformitat amb allò que disposa l’article 131.3 de la LCSP.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR de les obres de MILLORA
DEL PAVIMENT DEL GIMNÀS ANNEX A L’ESCOLA IGNASI PERAIRE DE
MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la contractació amb
càrrec del pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa
COMPLEMENTOS Y MATERIALES VARIOS, SL amb el CIF: B-99278228, en els termes
següents:
Preu d’adjudicació:
El pressupost d’adjudicació de les obres ascendeix a la quantia de 10.551,68 € IVA
vigent inclòs.
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El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim 15 dies hàbils.
Supervisió de les obres:
Per iniciar l’execució de les obres s’haurà de comunicar als Serveis Tècnics
municipals per tal de que duguin a terme la supervisió de les mateixes. En el cas de
que les obres sense aquesta comunicació prèvia, l’execució de les mateixes no serà
supervisada pels Serveis Tècnics municipals i no es podrà presentar la/es factura/es
corresponent/s.
Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria de
seguretat i salut en el treball establertes en el document tècnic del qual se li lliurarà una
còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’art. 118 de la
LCSP, acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i
153.2 de la LCSP.
Tercer. Publicar el present acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, de
conformitat amb allò establert als articles 118.4 i 63.4 de la LCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS
EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2018. MARVI ASCENSORES, SL.
EXP. 08/2018.

L’objecte de la present contracte és l’adjudicació del servei de conservació i manteniment
anual dels aparells elevadors instal·lats en els edificis públics municipals durant l’exercici
2018 que s’annexen a aquest expedient. La prestació del servei és necessària per tal de
garantir la continuïtat del manteniment dels aparells amb l’aplicació dels requisits normatius
i del seu control, i evitar la degradació de les instal·lacions.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 50750000-7 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
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euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 4.674,00 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa MARVI ASCENSORS, SL. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte, de conformitat amb allò que disposa l’article 131.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2018.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
MARVI ASCENSORS, SL en els termes següents:

La retribució del servei:
El pressupost d’adjudicació del servei ascendeix a la quantia de 5.655,54 € IVA vigent
inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
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acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS
ASCENSORS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2018.
ASCENSORES GA-LO, SLU. EXP. 09/2018.

L’objecte de la present contracte és l’adjudicació del servei de conservació i manteniment
anual dels aparells elevadors instal·lats en els edificis públics municipals durant l’anualitat
2018 que s’annexen a aquest expedient. La prestació del servei és necessària per tal de
garantir la continuitat del manteniment dels aparells amb l’aplicació dels requisits normatius
i del seu control, i evitar la degradació de les instal.lacions.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 50750000-7 establert al Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en al quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit. No serà necessari la fiscalització prèvia del contracte, atès que
es farà mitjançant un control financer posterior d’acord amb allò que disposa el RD
424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 1.848,96 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa ASCENSORES GA-LO, SLU. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte, de conformitat amb allò que disposa l’article 131.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2018.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
ASCENSORES GA-LO, SLU (ORONA) en els termes següents:
La retribució del servei:
El pressupost d’adjudicació del servei ascendeix a la quantia de 2.237,24 € IVA vigent
inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS EXTINTORS, BIE’S I
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS.
ANUALITAT 2018. SEGURETAT ARSOL, SL. EXP. 10/2018.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels
extintors, BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics municipals que s’annexen
a aquests contracte, durant l’anualitat 2018, consistent en la seva revisió periòdica
reglamentària per part d’una empresa autoritzada, i la posterior resolució de les incidències
que en resultin d’aquesta. La prestació del servei és necessària per tal de garantir la
continuitat del manteniment dels aparells amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu
control, i evitar la seva degradació.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 50413200 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
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l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 2.177,33 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa SEGURETAT ARSOL, SL. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS
MUNICIPALS. ANUALITAT 2018. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
SEGURETAT ARSOL, SL en els termes següents:
La retribució del servei: 2.634,57 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
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Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS EXTINTORS, BIE’S I
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS.
ANUALITAT 2018. SIEF-2, SL. EXP. 11/2018.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels
extintors, BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics municipals que s’annexen
a aquests contracte, durant l’anualitat 2018, consistent en la seva revisió periòdica
reglamentària per part d’una empresa autoritzada, i la posterior resolució de les incidències
que en resultin d’aquesta. La prestació del servei és necessària per tal de garantir la
continuitat del manteniment dels aparells amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu
control, i evitar la seva degradació.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 50413200 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 3.169,90 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa SIEF-2, SL. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS
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MUNICIPALS. ANUALITAT 2017. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa SIEF2, SL en els termes següents:
La retribució del servei: 3.835,58 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS
SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA ROBATORI DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS. ANUALITAT 2018. EXP. 12/2018.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels sistemes
de seguretat contra robatori instal·lats als diferents edificis i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Mollerussa, durant l’anualitat 2018. La prestació del servei és necessària per
tal de garantir la continuitat del manteniment dels aparells amb l’aplicació dels requisits
normatius i del seu control, i evitar la seva degradació.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 50413200 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor estimat és inferior a 15.000 euros. Per a la
tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
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fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions, per
un import total de 5.040 € IVA exclòs, presentada per l’empresa SIEF-2, SL. Atès que
l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària
per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR del SERVEI DE
MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA ROBATORI A LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. ANUALITAT 2018. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de
l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
SIEF-2, SL en els termes següents:
La retribució del servei: 6.098,4 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTROL I PREVENCIÓ
DE LA LEGIONEL·LA ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. ANUALITAT 2018. EXP.
29/2017. EXP. 13/2018.

L’objecte d’aquesta contractació és el servei consistent en la prevenció i control de la
legionel·losi a les instal·lacions d’aigua sanitària freda i calenta i torres de refrigeració dels
diferents equipaments municipals que s’annexen a l’expedient. La prestació del servei és
necessària per donar compliment al Reial Decret 865/2003, pel qual s’estableixen les
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 90920000-2 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 4.495,86 euros (IVA exclòs),
presentada per part de l’empresa ECOESTUDI SIMA, SLP. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR del SERVEI que té per
objecte el CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA ALS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS. ANUALITAT 2018 que consten en document annex. Simultàniament,
s’aprova la despesa derivada de l’execució del contracte amb càrrec al vigent pressupost
municipal exercici 2018.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
ECOESTUDI SIMA, SLP, en els termes i condicions que figuren en la proposta i els que
s’expressen seguidament:
La retribució del servei: 5.439,99 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/04/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
11.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PREVENCIÓ I CONTROL
DE PLAGUES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2018. EXP. 14/2018.

L'objecte del present contracte és la prestació dels serveis de desratitzacions, desinfeccions
ambientals i desinsectacions dels diferents equipaments municipals que s’annexen a aquest
expedient, instal·lacions esportives i la xarxa de clavegueram del municipi de Mollerussa
durant l’anualitat 2018. La prestació del servei és necessària per tal d’evitar la proliferació,
controlar i eliminar els organismes vius (rosegadors, insectes, etc.) que causen problemes
sanitaris, molèsties i/o perjudicis als habitants del municipi.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 90900000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor estimat és inferior a 15.000 euros. Per a la
tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
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fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de l’empresa RAMON CARNÉ, SL per import de 9.700,00 euros IVA exclòs, la qual
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI de PREVENCIÓ I CONTROL DE
PLAGUES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2018. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
RAMON CARNÉ, SL amb el CIF núm. B25258401 en els termes que s’indiquen
seguidament:
La retribució del servei: 11.737,00 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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12.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTROL I CAPTURA DE
COLOMS AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2018. EXP. 15/2018.

L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en el control, captura i
retirada d’animals peridomèstics (coloms) a la zona centre del municipi de Mollerussa,
mitjançant la instal·lació de gàbies-parany, durant l’anualitat 2018. La prestació del servei
és necessària per aconseguir una colònia de coloms estable i sana, i evitar que constitueixi
una plaga per al municipi, bé sigui per la seva incidència sobre la salut pública en la
transmissió de malalties, o bé pels problemes que ocasionin a la població.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 90922000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de l’empresa TOT COLOMS, SL la qual disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, per un
import per unitat d’execució (coloms) de 2,40 € (IVA inclòs) per la captura d’un mínim
garantit del 80% d’unitats segons el Pressupost presentat, fins a un màxim estimat de 4.800
€/any a raó de 2.000 Ut x 2,40 = 4.800 € (IVA inclòs).
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR del SERVEI DE CONTROL
I CAPTURA DE COLOMS AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2018.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
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Segon. Adjudicar el contracte de serveis esmentat a favor de TOT COLOMS, SL en els
termes que es descriuen seguidament:
La retribució del servei:
La retribució del servei és de 4.800,00 € (IVA vigent inclòs) a raó de 2.000 Ut x
2,40.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
13.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: RETIRADA DE VEHICLES
DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2018. EXP.
16/2018.

L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en el transport dels
vehicles des del punt de recollida al punt de dipòsit municipal. La prestació del servei és
necessària a l’efecte de complementar el servei públic d’ordenació i regulació de la circulació
viària. Tanmateix, no implicarà, en cap cas, l’exercici d’autoritat inherent als poders públics.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 63100000-0 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vist el pressupost presentat per CARROSSERIES JORDI HUGUET, SL en el que ofereix el
preu unitari de 61,15 € (IVA exclòs) per cada servei dels supòsits d’intervenció (A), (B) i
(C), amb una previsió de 230 intervencions anuals la qual cosa que equival al preu total
estimat de 14.064,5 € (IVA exclòs).
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (GRUA MUNICIPAL). ANUALITAT 2018
i aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions tècniques
que hauran de regir la contractació del servei.
Segon. Autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal de l’exercici 2018.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
CARROSSERIES JORDI HUGUET, SL, en els termes que es descriuen seguidament:
La retribució del servei:
Preu unitari de cada servei dels supòsits (A), (B) i (C) = 74,00 € (IVA inclòs).
Preu total estimat anual = 17.020 € IVA inclòs (74,00 x 230 intervencions aprox.)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2018 i finalitzarà el dia 31/12/2018.
L’objecte de la prestació contractada abasta el següent:
Transport dels vehicles des del punt de recollida al punt de dipòsit, el qual
s’estableix com a complementari del servei públic d’ordenació i regulació de la
circulació viària.
La prestació del servei no implicarà, en cap cas, l’exercici d’autoritat inherent als
poders públics.
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La prestació del servei tindrà lloc per alguna de les següents causes:
(A) Estacionament indegut
(B) Abandonament
(C) Circumstàncies motivades per raons d’ordre públic, interès públic o social
(esdeveniments firals, lúdic i/o esportiu o similars), o emergències
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.5 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
14.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: VISUALITZACIÓ
ARQUITECTÒNICA DE LA URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA DEL CARRER
DOMÈNEC CARDENAL DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2. EXP.
17/2018.

L’objecte de la present contractació, és la prestació del servei consistent en la producció
d’una visualització arquitectònica de la urbanització de la Travessera del carrer Domènec
Cardenal de Mollerussa, la qual es troba dins de l’àmbit del Pla de Barris de Mollerussa
(Fase 2a). La prestació del servei és necessària a l’efecte de donar a conèixer als ciutadans
de Mollerussa, la imatge que tindrà la travessera una vegada hagin finalitzat les obres
d’urbanització.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 71220000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. Si escau, caldrà que consti
també la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons, de conformitat amb allò
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establert a la Llei 47/2003, de 26 de novembre. No serà necessari la fiscalització prèvia del
contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior d’acord amb allò que
disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de l’empresa MAAD VISUALIZACION BARCELONA, SL per l’import total de 540 € IVA
exclòs. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per
a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la producció d’una VISUALITZACIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA URBANITZACIÓ
DE LA TRAVESSERA DEL CARRER DOMÈNEC CARDENAL DE MOLLERUSSA. ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 2. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte
amb càrrec a la del Pressupost de despeses per a l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa MAAD
VISUALIZACION BARCELONA, SL amb el CIF: B-67076760, conforme les següents
condicions:
Retribució del servei:
La retribució del servei ascendeix a la quantia de 653,4 € IVA vigent inclòs (540 +
IVA). El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del
servei en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
Termini d’execució:
Els treballs hauran de ser entregats en el termini màxim de 15 dies hàbils.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
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Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
15.

RECTIFICACIÓ ERRADA ARITMÈTICA DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE
MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D’IMPLANTACIÓ I
MANTENIMENT D’UN SISTEMA INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (EXP.
12/2017).

En la data 20 de desembre de 2017, la Junta de Govern local va adjudicar el contracte
menor mixte de subministrament i serveis, que té per objecte la implantació el i
manteniment d’un sistema integrat d’atenció al ciutadà a favor de l’empresa ABS
Informàtica, SL - ABSIS, d’acord amb l’oferta econòmica que van presentar.
En la data 9 de març de 2018 (NRE 2018/2259), ha estat presentada una nova proposta
econòmica per part de l’empresa ABS Informàtica, SL - ABSIS, atès que la proposta anterior
contenia una errada aritmètica en el sumatori dels conceptes que componen la prestació del
servei, en concret, no s’havia sumat l’import equivalent a la “Llicència eAtiende” que
ascendeix a la quantia de 2.000 euros IVA exclòs.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’article 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 els ha dictat”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. RECTIFICAR l’errada aritmètica del pressupost d’adjudicació del CONTRACTE
MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN
SISTEMA INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (EXP. 12/2017), en els termes següents:
On hi diu:
...//...
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de l’empresa ABS Informàtica,
SL - ABSIS, d’acord amb l’oferta presentada i en els termes que s’indiquen seguidament:
1. Objecte i preu del contracte:
El projecte inclou el subministrament de les solucions tecnològiques, la seva implantació,
consultoria i posterior manteniment una vegada implantat, amb un preu total de 11.882,2
€ (9.820,00 + 21% IVA), d’acord amb els següents conceptes:
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- Llicències:
eAtiende
Llicència conector OAC - VidSigner (5 Dispositius)
Alta plataforma VidSigner en Modealitat COMBO
- Serveis:
Implantació eAtiende (Cofiguració de l’eina, 3 sessions de formació pel personal de
l’OAC, Suport posada en marxa remot.)
Implantació plataforma VidSigner
- Manteniment i suport:
Servei de manteniment anual
Servei de suport anual
Cost anual ús plataforma VidSigner
...//...
Ha de dir:
...//...
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de l’empresa ABS Informàtica,
SL - ABSIS, d’acord amb l’oferta presentada i en els termes que s’indiquen seguidament:
1. Objecte i preu del contracte:
El projecte inclou el subministrament de les solucions tecnològiques, la seva implantació,
consultoria i posterior manteniment una vegada implantat, amb un preu total de 14.302,2
€ (11.820 + 21% IVA), d’acord amb els següents conceptes:
- Llicències:
eAtiende
Llicència conector OAC - VidSigner (5 Dispositius)
Alta plataforma VidSigner en Modealitat COMBO
- Serveis:
Implantació eAtiende (Cofiguració de l’eina, 3 sessions de formació pel personal de
l’OAC, Suport posada en marxa remot.)
Implantació plataforma VidSigner
- Manteniment i suport:
Servei de manteniment anual
Servei de suport anual
Cost anual ús plataforma VidSigner
...//...
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Segon. Donar trasllat del present acord als serveis municipals competents, amb anotació de
la rectificació a l’expedient corresponent.”
16.

RECTIFICACIÓ ERRADA ARITMÈTICA DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE
MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA IMPLANTACIÓ I
MANTENIMENT D’UN GESTOR D’ACORDS I RESOLUCIONS I ACTIVACIÓ DE LA
PLATAFORMA SIMPLIFICA. (EXP. 13/2017).

En la data 20 de desembre de 2017, la Junta de Govern local va adjudicar el contracte
menor mixte de subministrament i serveis, que té per objecte la implantació i manteniment
d’un gestor d’acords i resolucions i activació de la plataforma simplifica, a favor de l’empresa
ABS Informàtica, SL - ABSIS d’acord amb l’oferta econòmica que van presentar.
En la data 9 de març de 2018 (NRE 2018/2259), ha estat presentada una nova proposta
econòmica per part de l’empresa ABS Informàtica, SL - ABSIS, atès que la proposta anterior
contenia una errada aritmètica en el sumatori dels conceptes que componen la prestació del
servei, en concret, no s’havia sumat l’import equivalent a la “Formació e-SET 2 jornades”
que ascendeix a la quantia de 1.400 euros IVA exclòs.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’article 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 els ha dictat”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. RECTIFICAR l’errada aritmètica del pressupost d’adjudicació del CONTRACTE
MENOR MIXTE DE SUBMINITRAMENT I SERVEIS PER A LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
D’UN GESTOR D’ACORDS I RESOLUCIONS I ACTIVACIÓ DE LA PLATAFORMA SIMPLIFICA.
(EXP. 13/2017), en els termes següents:
On hi diu:
...//...
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de l’empresa ABS Informàtica,
SL - ABSIS, d’acord amb l’oferta presentada i en els termes que s’indiquen seguidament:
1. Objecte i preu del contracte:
El projecte inclou el subministrament de les solucions tecnològiques, la seva implantació,
consultoria i posterior manteniment una vegada implantat, amb un preu total de 16.770,6
€ (13.860 € + 21% IVA), d’acord amb els següents conceptes:
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- Llicències:
Mòdul d’Acords i Resolucions

- Serveis:
Serveis de configuració, formació i suport a la posada en marxa del mòdul d’Acords i
Resolucions.
Formació nova plataforma SIMPLIFICA - Modalitat eSet
- Manteniment i suport:
Servei de manteniment anual
Servei de suport anual
...//...
Ha de dir:
...//...
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de l’empresa ABS Informàtica,
SL - ABSIS, d’acord amb l’oferta presentada i en els termes que s’indiquen seguidament:
1. Objecte i preu del contracte:
El projecte inclou el subministrament de les solucions tecnològiques, la seva implantació,
consultoria i posterior manteniment una vegada implantat, amb un preu total de 18.464,6
€ (15.260 € + 21% IVA), d’acord amb els següents conceptes:
- Llicències:
Mòdul d’Acords i Resolucions
- Serveis:
Serveis de configuració, formació i suport a la posada en marxa del mòdul d’Acords i
Resolucions.
Formació nova plataforma SIMPLIFICA - Modalitat eSet
- Manteniment i suport:
Servei de manteniment anual
Servei de suport anual
...//...
Segon. Donar trasllat del present acord als serveis municipals competents, amb anotació de
la rectificació a l’expedient corresponent.”
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17.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ MODIFICAT I ACTUALITZAT DE SÒL INDUSTRIAL
(3A AMPLIACIÓ DE NUFRI). APROVACIÓ DEFINITIVA.

Exposició de fets:
I. En la data 30 de novembre de 2017, la Junta de Govern local va aprovar inicialment el
PROJECTE D’URBANITZACIÓ MODIFICAT I ACTUALITZAT DE SÒL INDUSTRIAL (3A
AMPLIACIÓ DE NUFRI), promogut per NUFRI SAT 1.596 i redactat per l’arquitecte Sr. Josep
Pifarré Mor, arquitecte col·legiat amb número 9328-9, i el Projecte d’electrificació de
parcel·les i enllumenat exterior corresponent al “Pla parcial 3a ampliació de Nufri”, redactat
per Albert Nuñez Garcia, enginyer tècnic industrial col·legiat amb número 20596. L’aprovació
definitiva i l’executivitat del Projecte d’urbanització, es van supeditar al compliment efectiu
de les condicions establertes en l’informe tècnic NR 125/2017, emès en al data 29 de
novembre, pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’urgell en funcions de tècnics
municipals.
II. L’expedient fou sotmès a informació pública general pel termini d'un mes, mitjançant
Edictes que es van inserir al BOP de Lleida núm. 235, del dia 07.12.2017, al diari “El Segre”
de Lleida del dia 06.12.2017, a la pàgina web municipal www.mollerussa.cat des del dia
11.12.2017, i a l’e-tauler municipal des del dia 07.12.2017, als efectes de presentació de les
possibles reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 119.2 del
TRLU i 23 del RLU. Simultàniament, es va concedir el tràmit d’audiència pel termini d’un mes
a les persones interessades amb citació personal, sense que s’hagin presentat al·legacions
enfront a l’acord aprovat inicialment.
III. D’acord amb allò establert l’article 89.6 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació
pública es va sol·licitar informe a les administracions amb competències sectorials sobre la
matèria, i es i es va establir el termini d’un mes per tal de que les empreses
subministradores de serveis afectades es pronunciessin envers el projecte d’urbanització.
IV. En la data 14 de març de 2018 ha estat emès l’informe tècnic NR 040/2018, per part
dels Serveis tècnics municipals del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics
municipals, en el que es posa de manifest el següent:
...//...

1.
-

-

Que en data 14 de desembre de 2017 s’aporta la següent documentació:
Assumeix de direcció de les obres d’urbanització del Pla Parcial 3a ampliació de NUFRI.
Estudi bàsic de seguretat i salut signat per Josep Pifarré Mor, arquitecte.
Justificació del compliment de l’accessibilitat als espais públics urbanitzats.
Justificació del compliment de prevenció i seguretat en cas d’incendi.
Pla d’Etapes fent constar que les obres es faran en una sol etapa i amb una durada màxim d’un
any.
Justificació del tècnic redactor del projecte on es fa constar que el pressupost de les obres a
realitzar s’ha fet mitjançant pressupostos de diferents industrials i per tant, no es possible
aconseguir un quadre de preus amb el material i la mà d’obra descompostos, i demanen que se’ls
eximeixi d’aquest requeriment.
Justificació de la impossibilitat de connexió dels quatre embornals situats al carrer inferior amb la
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-

resta d’embornals del carrer Tennis atès la pendent i el nivell d’aquest. Fan constar que aquests 4
embornals ajudaran a la neteja del col·lector existent al carrer inferior.
Justificació que el pressupost total de les obres d’urbanització inclou les obres del projecte
d’electrificació i enllumenat aportat signat per Albert Nuñez i Garcia. Per tant el pressupost
d’execució material de les obres d’urbanització ascendeix a un total de 438.834,99 € i les
corresponents fiances s’hauran de fixar sobres aquest import.

2.

En data 28 de desembre de 2017 i número de registre d’entrada 2017/9682 s’aporta un nou plànol
de sanejament modificat, en el que es pot observar que segons indicacions de la tècnic que
subscriu, s’han eliminat els embornals del carrer inferior atès que segons el tècnic redactor del
projecte era impossible connectar-los a la xarxa de pluvials del carrer Tennis, i per tal de complir
amb el requeriment de l’ACA d’abocar les aigües pluvials a la xarxa de reg i no al col·lector existent,
s’ha considerat que aquesta es la solució més adient. Es donarà pendent al carrer inferior per tal
que les aigües d’aquest s’aboquin als embornals del carrer Tennis.

3.

En quan als diferents informes sectorials i de les companyies subministradores de serveis, fem
constar que han tingut entrada:

-

Informe favorable amb condicions ACA, UPDH2017004492 amb entrada en data 22 de gener de
2018.
Informe favorable amb condicions del Departament d’Empresa i Coneixement amb entrada en
data 6 de febrer de 2018 respecte l’excepció reglamentària de l’electrificació de la 3a ampliació
de Nufri. Es condiciona a que en un futur si les parcel·les ara propietat de Nufri necessiten ser
electrificades, es faci des de la parcel·la d’equipaments que pertany a la xarxa de distribució.
Informe favorable amb condicions del Ministeri de Foment, amb entrada en data 12 de febrer de
2018. Caldrà instal·lar un sistema de contenció a la zona de la glorieta de l’extrem nord del carrer
Tennis, que caldrà consensuar amb els tècnics de la L-4. També caldrà instal·lar un sistema antienlluernament en aquesta glorieta per tal de no afectar el trànsit del lateral de la A-2. Es fixa una
distància de 3m des de l’aresta exterior de l’explanació del lateral de la A-2 en la que no es podrà
situar cap servei ni instal·lació.
Informe favorable condicionat a l’informe del departament d’empresa i coneixement, per part
d’Endesa, amb entrada en data 5 de gener de 2018. Aquesta condició doncs, ja ha estat
acomplerta.
Informe favorable de Gas Natural Catalunya SDG, amb entrada en data 22 de gener de 2018, en
el que es fa constar que caldrà comunicar la data de l’inici de les obres.
Informe favorable de Telefònica amb entrada en data 6 de febrer de 2018.

-

-

-

4.

Pel que fa a l’informe emès pel Ministeri de Foment, fem constar que en data 9 de març de 2018 i
número de registre d’entrada 2018/2240, s’ha entrat un escrit per part de Xavier Argilés Figuerola
en representació de NUFRI SAT Nº1596, en el que es fa constar que després de les reunions
pertinents amb el Ministeri de Foment es proposa la instal·lació d’un sistema de contenció i d’antienlluernament. S’adjunta la documentació tècnica d’aquest requeriment i el seu pressupost que
ascendeix a 8.137,44 € de PEM que cal sumar al pressupost del projecte d’urbanització.
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CONCLUSIÓ
Atès a tot el que s’ha dit fins ara, fem constar que el pressupost total de les obres
d’urbanització objecte d’aquest informe, ascendeixen a un total de 446.972,43 € i INFORMEM
FAVORABLEMENT la documentació aportada per l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització objecte d’aquest informe, condicionat a:
- Caldrà donar compliment a les condicions establertes en els diferents informes sectorials.
...///...
Fonaments de dret:
L’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost estableix que els ajuntaments
aproven inicialment i definitivament els projectes d’urbanització, seguint la tramitació que
estableix l'article 119.2. L’article 119.2 apartat d) estableix que la notificació de l’acord
d’aprovació definitiva del projecte s’ha de produir en el termini de 2 mesos des de
l’acabament del termini d’informació pública, en cas contrari, s’entén estimat per silenci
administratiu positiu. L’apartat e) del mateix text legal estableix que un cop aprovat
definitivament, s’ha de procedir a la seva publicació i notificacions reglamentàries; l’article
8.5.c) i la disposició addicional 7a estableixen que els acords que s’adoptin en la tramitació i
de la convocatòria d’informació pública s’ha de donar publicitat per mitjans telemàtics.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern local, en desplegament de 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 membres presents ACORDA:
Primer. APROVAR definitivament el PROJECTE D’URBANITZACIÓ MODIFICAT I
ACTUALITZAT DE SÒL INDUSTRIAL (3A AMPLIACIÓ DE NUFRI), promogut per NUFRI
SAT 1.596 en els termes establerts en la documentació tècnica en la qual han estat
introduïdes modificacions de caràcter no substancial, el qual pressupost d’execució material
ascendeix a la quantia de 446.972,43 €.
Segon. CONDICIONAR l’executivitat del Projecte d’urbanització al compliment per part del
promotor de les condicions establertes en els diferents informes de les administracions amb
competències sectorials i de les empreses de subministrament de serveis afectades.
Tercer. PUBLICAR d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més
circulació de la mateixa, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, i posar en
coneixement que l’expedient està a disposició de qualsevol persona interessada per a la
seva consulta a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa de dilluns a divendres de
9.00 a 14.00 hores.
18.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 “CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA LATERAL A LA
RONDA PONENT”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Construcció d’una vorera lateral a la ronda ponent
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Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 33.878,79 €
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Carles R. Guerrero Sala
amb el conforme del adjudicatari, ARROQUETES, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
19.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 “ADEQUACIÓ DE TERRENY AL CARRER
ESTRELLA PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENTS MUNICIPALS”.

Es retira de l’ordre del dia.
20.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 “ADEQUACIÓ DE TERRENYS PER A DESTINARLOS A APARCAMENTS MUNICIPALS”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ADEQUACIÓ
APARCAMENTS MUNICIPALS
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 6.759,65€
Exercici econòmic: 2018

DE

TERRENYS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Aroa Guardiola i
Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
21.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2601 (14/2018). DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE
PERRUQUERIA. EMPLAÇAMENT: CARRER DE JACINT VERDAGUER, 2, LOCAL 2.
TITULAR: MARINA DURAN RIERA.

En data 2 de març de 2018 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a serveis de perruqueria al carrer de Jacint Verdaguer,
2, local 2.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 2 de
març de 2018, següent:
Número d’expedient: 2601/14/2018
Titular: Marina DURAN RIERA
Denominació: serveis de perruqueria
Emplaçament: carrer de Jacint Verdaguer, 2, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total de 118,47m2 i superfície útil de 114,62m2.
- L’escala de l’altell es mantindrà senyalitzada i fora d’accés al públic assistent.
- La zona de l’altell només podrà utilitzar-se per a ús magatzem d’acord amb la
documentació tècnica presentada atès que no disposa de l’altura mínima necessària
per a ser destinada a qualsevol altre ús.
22.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2602 (15/2018). DESCRIPCIÓ: VENDA AL
DETALL DE PRODUCTES AUDIOPROTÈSICS. EMPLAÇAMENT: CARRER DE
FERRER I BUSQUETS, 80, LOCAL. TITULAR: GABINETES DE AUDIOPROTESIS,
ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, SA (GAES, SA).

En data 1 de març de 2018 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a la venda al detall de productes audioprotèsics al
carrer de Ferrer i Busquets, 80, locsl.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 1 de
març de 2018, següent:
Número d’expedient: 2602/15/2018
Titular: GABINETES DE AUDIOPROTESIS, ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, SA (GAES, SA)
Denominació: venda al detall de productes audioprotèsics
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 80, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total de 79,57m2.
- Autorització sanitària d’establiments d’ortopèdia i audiopròtesis, gestionat pel
Departament de Salut, prèvia a la posada en funcionament de l’activitat (Decret
179/2010, de 23 de novembre, sobre requisits tecnicosanitaris).
- Tots els residus no domèstics que generi l’activitat es gestionaran a través de gestors
autoritzats.
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23.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I DEL COL·LEGI EPISCOPAL – MARE DE DÉU DE L’ACADÈMIA
(FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL).

Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Col·legi Episcopal – Mare de Déu de l’Acadèmia, d’un Conveni l’objecte del qual és la
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es regularà
d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà a la Piscina Coberta de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidoria d’Esports.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització del conveni de treball en
pràctiques següent:
•

Modalitat: Conveni amb el centre docent “Col·legi Episcopal – Mare de Déu de
l’Acadèmia”, per a la formació pràctica en centres de treball (FCT).

•

Alumne:
DNI
47902375E

•

Cognom 1
Graus

Cognom 2
Quiròs

Nom
Pau

Durada:
Inici:
Finalització:

19.03.2018
11.05.2018

Segon. Conforme amb la normativa establerta per ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer. Notificar la present resolució al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr.
Regidor responsable de l’Àrea d’Esports o, en el seu cas, Coordinador/responsable de l’àrea,
per a la formalització del Conveni de formació pràctica en centre de treball relatiu a l’alumne
proposat.
24.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Vistes les bases específiques per a la formulació del Pla de Manteniment de Camins de
titularitat municipal, publicades al BOP núm 12, de 17 de gener de 2018.
Vista la convocatòria del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal per a
l’anualitat 2017 per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades del territori de Lleida, publicada al BOP núm 34, de 16 de febrer de 2018.
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El Pla de manteniment de camins de titularitat municipal de la Diputació de Lleida, té per
objecte regular la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades (EMD) del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar les
actuacions per millorar l’estat dels camins de la seva titularitat.
Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de concurrència no competitiva i no són
compatibles amb altres ajuts.
Vist el document tècnic “Manteniment de camins de Mollerussa” per executar actuacions de
manteniment al camí Segon de la Sèquia III i del camí paral·lel al camí Segon de la Sèquia
III, les quals s’hauran d’executar en el termini d’un any des de la seva concessió, d’acord
amb allò previst al punt sisè g de la convocatòria.
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli als beneficis previstos en
aquesta convocatòria per dur a terme obres i actuacions de conservació, manteniment i
reparacions menors en vies o camins de titularitat municipal.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la convocatòria 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 sol·licitud de l’Ajuntament de Mollerussa a la convocatòria del Pla de
Manteniment de Camins de titularitat municipal per a l’anualitat 2017 per a la concessió de
subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida,
publicada al BOP núm 34, de 16 de febrer de 2018.
Segon.- Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el
document tècnic “Manteniment de camins de Mollerussa”, una subvenció de 5.368,00€
corresponent a allò previst al punt quart de la convocatòria i segons el detall següent:
MANTENIMENT DE CAMINS DE MOLLERUSSA:
PARAL·LEL AL CAMÍ SEGON DE LA SÈQUIA III

CAMÍ SEGON DE LA SÈQUIA III I DEL CAMÍ

COST ELEGIBLE
6.497,12 €
TOTAL COST ELEGIBLE:
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:

SUBVENCIÓ
5.368,00 €

AJUNTAMENT
1.129,12€

6.497,12 €
5.368,00 €

Tercer.- Aprovar el document “Manteniment de camins de Mollerussa” per executar
actuacions de manteniment al camí Segon de la Sèquia III i del camí paral·lel al camí Segon
de la Sèquia III.
Quart.- L’Ajuntament de Mollerussa assumeix les obligacions següents, de conformitat amb
allò previst a l’art¡cle 20 de les bases específiques per a la formulació del Pla de
Manteniment de Camins de titularitat municipal:
- Executar les actuacions objecte de l’ajut concedit.
- Justificar la realització de les actuacions i el compliment de la finalitat prevista en
l’acord d’atorgament, què es podrà formalitzar des de l’acabament de l’actuació fins
al final del primer trimestre posterior a la finalització del termini d’execució de
l’actuació, previst al punt sisè h de la convocatòria.
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- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer de la Diputació i
d’altres entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació
que sigui requerida.
- Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de qualsevol altra
documentació d’acord amb la legislació sectorial que li sigui d’aplicació.
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat
de facilitar les actuacions de comprovació i de control.
- Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos
que financin la mateixa actuació.
- Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social.
- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37
de la Llei general de subvencions.
- Fer constar la col·laboració econòmica de la Diputació de Lleida en qualsevol acció
de difusió en els termes que especifica l’article 21 d’aquestes Bases.
Cinquè. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament
desenvolupament dels acords adoptats.
25.

com

en

Dret

sigui

menester

pel

DONAR COMPTE DE LA SUBVENCIÓ: A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS
D'ESCOLES DE MÚSICA PER AL SOSTENIMENT DEL SEU FUNCIONAMENT
DURANT EL CURS 2016/17

Vista la comunicació a través d’Eacat del Departament d’Ensenyament de data 13 de març
de 2018, per mitjà de la qual la Direcció General de Centres Públics, del Departament
d’Ensenyament, convoca l’atorgament de subvencions a totes les Corporacions Locals
titulars d’Escoles de Música, per al sosteniment del seu funcionament durant el curs
2016/17.
Els criteris per a l’assignació dels ajuts econòmics seran els mateixos que es van establir en
les darreres dues convocatòries i que van ser acordats a la Comissió Mixta del Departament
d’Ensenyament i Entitats Municipalistes:
A. Es destinarà el 60% de la partida pressupostària, tenint en compte el nombre
d’alumnes de 4 a 18 anys i el nombre de minuts lectius setmanals que el professorat
de l’escola de música destina a aquest alumnat, amb un topall màxim de 40 minuts
per alumne.
B. Es destinarà el 40% en base als criteris i percentatges següents:
a) El 30% tenint en compte el percentatge que suposa la població de 4 a 18
anys atesa per cada escola respecte a la població total del municipi.
b) El 30% segons la funció social de l’escola (alumnes que estan exempts de
pagament o que tenen una bonificació del 50% o més). No es consideraran,
als efectes del finançament de les escoles de música de les corporacions
locals per part del Departament d’Ensenyament, els alumnes que gaudeixen
de la bonificació considerada per als fills de professors.
c) El 30% en funció de la diversificació instrumental.
d) El 10% en funció de la doble eficàcia, és a dir, en funció de la ràtio
minuts/alumne, amb un topall màxim de 40 i mínim de 22 minuts per
alumne.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 27 d’abril.
La documentació que caldrà adjuntar al Formulari electrònic de Sol·licitud, és la següent:
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- Memòria de l’activitat signada electrònicament.
- Formulari d’estimació d’ingressos i despeses.
- Certificat de d’Acord de Govern d’acceptació de la sol·licitud de subvenció.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de les subvencions a les corporacions locals titulars
d'Escoles de Música per al sosteniment del seu funcionament durant el curs 2016/17.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
26.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL DINAR DE LA DIADA DELS AVIS
2018.

Atès que la Regidoria de Benestar Social , Ciutadania i Infància promociona diverses
activitats, per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. Es proposa portar a terme la
denominada “ Diada dels Avis 2018” festa popular destinada a homenatjar a les persones
majors de 65 anys de la nostra ciutat i especialment a aquelles persones que compleixen 95
anys durant l’any 2018. Aquesta festa popular es realitza a Mollerussa des de fa més de 20
anys.
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, per unanimitat, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització del Dinar popular que es celebra el dia de la Diada dels Avis
.
Segon. Autoritzar el preu que els participants en el dinar hauran
assistir-hi al Dinar de la Diada dels Avis.

d’abonar per

poder

ACTIVITAT
PREU TIQUET DINAR
Dinar “ Diada dels Avis 2018” 8€
Quart.-Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
27.

COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA SALLE CATALUNYA PEL
DESPLEGAMENT DEL PROJECTE “FAIG” CURS 2017-2018.

El projecte FAIG és un projecte desenvolupat per La Salle Catalunya que té com a principal
finalitat impulsar el treball cooperatiu i el desenvolupament de projectes pels alumnes que
cursen ESO (8 quart). Es tracta que els alumnes aprenguin tot un seguit de tècniques de
treball cooperatiu i de posta en marxa de projectes de recerca i de servei. És una eina per
ajudar els alumnes a desenvolupar la competència d’aprenentatge a aprendre. En els tres
primers cursos d’ ESO aquests projectes es divideixen en l’àmbit humanístics i científic. És 4t
d’ ESO que s’introdueixen el concepte “ aprenentatge /servei”.
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Amb la voluntat d’introduir als alumnes en el coneixement del medi socio/cultural on està
ubicat i potenciar la capacitat de sensibilització en l’àmbit del voluntariat social, a quart curs
d’ ESO el programa FAIG es basa en que l’alumne ha de pensar dissenyar, desenvolupar i
avaluar un projecte en l’àmbit de la participació social. S’efectua i materialitza en grups de
quatre o cinc alumnes que s’organitzen per executar el projecte.
Donada la bona acollida d’aquestes accions, des del centre La Salle es proposa poder portar
a terme 2 projectes que tenen com a objectius fonamentals:
•

Projecte 1: acció dins del curs 2017-2018. Que consistirà en treballar les emocions
a través d’activitat plàstiques. Participació de 5 joves
•
Projecte 2: Suport en la realització d’activitats de la vida diària i descoberta de
necessitats de les persones grans usuàries del Casal que s’ofereixen a participar en
el projecte tant en la instal3lació municipal com en le seu domicili i altres llocs si
s’escau. Participació de 4 joves.
En consideració a quant s’ha exposat i tenint en compte que, en aquesta proposta s’hi dóna
la concurrència de les competències que l’article 71 del DLGE 2/2003, de 28 d’abril ( Tex
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya) reconeix al municipi en matèries
com l’educació i la cultura, l’objecte d’aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic.
Tanmateix, aquesta activitat contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
La informació que puguin obtenir els alumnes que realitzaran el projecte de col·laboració
estarà sotmesa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, el que vol dir que, qualsevol informació dels usuaris del Casal Municipal
per a la gent Gran ( de titularitat municipal) serà estrictament confidencial i no podrà
utilitzar-se per cap altre fi..
Atès els que l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’ alcaldia núm.325/2015, de 15 de juny , a proposta de la Regidoria de Benestar
Social, Ciutadania i Infància i per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer: Aprovar la formalització d’un acord de col·laboració entre el centre docent “La Salle
de Mollerussa” i l’Ajuntament de Mollerussa, amb l’objecte de regular la realització de 2
projectes d’ activitats inherents al programa FAIG que tenen com a principal finalitat
impulsar el treball cooperatiu i el desenvolupament de projectes pels alumnes que cursen
quart d’ESO, en els temes indicats en els antecedents.
Segon: Els elements singulars de la nova acció dins de l’acord de col·laboració per aquest
curs 2017/2018 són els següents: Llistat dels alumnes participants en el projecte que
s’ubicaran al Casal Municipal per a la gent gran – projecte FAIG curs 2017/2018
Tercer: L’Ajuntament de Mollerussa no es farà responsable de les actituds i accions dels
joves fora de la instal·lació municipal tant en el domicili dels participants , ni en aquells
espais fora de la instal·lació municipal on es desenvolupi el projecte, fet que haurà de
responsabilitzar-se el centre La Salle.
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NOM PARTICIPANTS

DNI O NIE

Projecte 1:
Judit Llovera Reñé
Francesc Sanz Ripollés
Minerva Montoro Cosp
Alba Pacheco Barana
Andrea Fernández Garcia
Projecte 2:
Gerard Real Baiget
Hicham El Amal
Harrison Stiven Zafra Ariza
Aiman Badri

48054723H
48253986D
48059034M
47932174J

49751694A
X5549017F
X54753626T

DADES TUTOR DE LA SALLE: Mireia Garcia
DADES REALITZACIÓ DEL PROJECTE 1: Entre els dies 5 i el 30 d’abril
DADES REALITZACIÓ DEL PROJECTE 2: Entre els dies 1 de maig i el 31 de maig
PERSONES DE REFERÈNCIA DE L’AJUNTAMENT: Dinamitzadora del Casal Municipal per
a la gent Gran, la senyora Carme Tudela Miró.
Criteris interpretatius: Com a normes d’interpretació, en allò no previst en aquest acord,
s’aplicarà de forma anàloga allò que es disposi en l’ Ordre ENBS/193/2002, de 5 de juny
,per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració
amb empreses i entitats i l’ Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener,
L’acord de col·laboració s’extingirà en els supòsits següents:
a) Per l’expiració del temps de vigència
b) Per la baixa de l’alumne/a matriculat/da en el centre docent o inscrit/a l’entitat que
imparteix programes formatius.
c) Per mutu acord de les parts.
d) Per denúncia d’una de les parts. En cas de denúncia per part del centre docent o
entitat col·laboradora, cal proposta
raonada del/de la tutor/a de pràctiques,
escoltant l’equip docent.
e) Les generals establertes a la legislació vigent.

Tercer: Es fa constar, als efectes oportuns, que la realització de la col·laboració no
comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’alumne/a vers
l’ajuntament de Mollerussa. Tanmateix, durant la vigència de l’acord de col·laboració els
alumnes estaran coberts per l’assegurança escolar, per a la realització d’aquesta activitat, a
càrrec del centre educatiu “ La Salle” de Mollerussa.
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Quart: Notificar els presents acords al centre educatiu “ La Salle” de Mollerussa, als efectes
oportuns.
Cinquè: Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
28.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. MARIA CORTÉS PÉREZ “MARONNA” N. EXP. OVP-TC: 2018/025

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Cortés Pérez titular de
l’establiment denominat “Maronna”, 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: MARIA CORTÉS PÉREZ
Nom comercial: Maronna
Ubicació: C/ Llorenç Vilaró, 2, local 4 (lloc on indiqui la Policia Local, a l’espai dels
estacionaments)
•
Metres quadrats: 20 m2
•
Període autoritzat: de març a octubre de 2018
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/025

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.
• 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
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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.

•

•
•

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.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000197.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
29.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. WLADIMIRO SANTIAGO GARUZ ESPAÑOL “CAL JAUME” N. EXP. OVP-TC:
2018/026

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Wladimiro Santiago Garuz Español titular
de l’establiment denominat “Cal Jaume”, 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:
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1.
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: WLADIMIRO SANTIAGO GARUZ ESPAÑOL
Nom comercial: Cal Jaume
Ubicació: Av. de la Pau, 30
Metres quadrats: 9 m2
Període autoritzat: març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de
2018
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/026

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.
•
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.
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Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000207.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
30.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. KEVIN ALSINA SALAS “BAR SCALIU” N. EXP. OVP-TC: 2018/027

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Kevin Alsina Salas titular de l’establiment
denominat “Bar Scaliu”, 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: KEVIN ALSINA SALAS
Nom comercial: Bar Scaliu
Ubicació: C/ Cervera, 18 bxs.
Metres quadrats: 13 m2
Període autoritzat: març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de
2018
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/027

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.
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•

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.
• 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.

•

•
•

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.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1872000215.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
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31.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. JOSEP MARAÑON GARRIGA “CAFETERIA L’AMISTAT” N. EXP. OVP-TC:
2018/028

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Marañon Garriga titular de
l’establiment denominat “Cafeteria l’Amistat”, 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: JOSEP MARAÑON GARRIGA
Nom comercial: Cafeteria l’Amistat
Ubicació: C/ Ciutat de Lleida, s/n (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/028

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.
•
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:
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De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•

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

•
•

Segon. 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.
32.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2018/029

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 6 m2
Període autoritzat: març i abril de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/029
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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.
•
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. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000230.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
33.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, INSTAL·LACIÓ D’UNA
PARADA DE L’ESTABLIMENT “EL PLAER DEL BEURE” N. EXP. OVP-A: 2018/003

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Sala, en representació de “El Plaer
del Beure”, demanant autorització municipal per a la instal·lació d’una parada a la via
pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:
•
Titular peticionari: EL PLAER DE BEURE
•
Ubicació: C/ Arbeca, 9, local
(a la zona blava de davant de l’establiment, on indiqui la Policia Local)
•
Metres quadrats: 2 ml
•
Període autoritzat: dies 20, 21, 22 i 23 de març de 2018
(de les 09.00h fins a les 21.00h)
2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
•
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
•
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
L’espai de l’ocupació serà exclusivament per una parada, no es pot ocupar amb taules i
cadires.
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Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1879000003.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
34.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0556

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 0556 ubicada al carrer Santa Cristina núm. 44, i que figura com
a titular a favor de Josep Solé Pampols.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, 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. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 0556, ubicada al carrer Santa Cristina núm. 44, i que figura com a
titular a favor de Josep Solé Pampols.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
35.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
L’ARREU,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT ELS
DIES 23 DE MARÇ I 6 D’ABRIL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Manuel Solé, en representació de
l’Associació Cultural l’Arreu de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de
ball del Teatre l’Amistat els dies 23 de març i 6 d’abril, de les 19.30h fins a les 20.30h, per
realitzar-hi assajos de la 10a Tarda Bastonera que es durà a terme el proper dia 7 d’abril 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.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Cultural l’Arreu de Mollerussa, la utilització de la sala de
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ball del Teatre l’Amistat els dies 23 de març i 6 d’abril, de les 19.30h fins a les 20.30h, per
realitzar-hi assajos de la 10a Tarda Bastonera que es durà a terme el proper dia 7 d’abril 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.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
36.

SOL·LICITUD LLAR TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR L’ESPAI DEL TEATRE L’AMISTAT UN DIA DEL MES DE MARÇ DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Peiró, en representació de la
Llar Terres de Ponent de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del
Teatre l’Amistat un dia del mes de març, de les 09.00h fins a les 12.00h, per realitzar-hi un
projecte fotogràfic.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Llar Terres de Ponent de Mollerussa, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 21 de març, a partir de les 10.00h, per realitzar-hi un projecte fotogràfic.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
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•
•
•

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.

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

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
37.

SOL·LICITUD FEDERACIÓ DE COLLES DE L’APLEC DEL CARAGOL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UN ESPAI EL DIA 17 DE MARÇ DE
2018

Vista la petició presentada pel Sr. Ferran Pedrix, en representació de la Federació de Colles
de l’Aplec del Caragol, en què demanen autorització per utilitzar un espai a prop del recinte
firal el dia 17 de març, durant el matí, per dur a terme una caragolada amb tastets a preus
solidaris per recaptar fons en benefici d’ACUDAM.
També demanen 20 taules, 15 tanques, serveis i papereres i una petita carpa.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 12.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Ferran Pedrix, en representació de la
Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, a utilitzar la via pública localitzada a l’avinguda
del Canal amb el carrer Belianes (davant del Supermercat Condis) el dia 17 de març, durant
el matí, per dur a terme una caragolada amb tastets a preus solidaris per recaptar fons en
benefici d’ACUDAM.
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Així mateix, s’acorda facilitar-los 20 taules, 15 tanques, dos contenidors petits i una carpa
petita.
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.
•
Es considera activitat de caràcter associatiu amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.
•
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB (A) (LAeq, 60s) als indrets
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•
•

d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB (A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.
Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius.
S’haurà de tenir una farmaciola, un extintor a la zona destinada a la cuina i, en cas
d’emergència trucar al 112.
No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
38.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA EL DIA 23 DE MARÇ DE
2018

Vista la petició presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de l’Institut La Serra de
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Parc de La Serra el dia 23 de març,
durant el dia, per realitzar-hi una gimcana.
També demana un escenari, megafonia i 20 tanques.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 12.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra de Mollerussa, la utilització del Parc de La Serra el
dia 23 de març, durant el dia, per realitzar-hi una gimcana.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un escenari, megafonia i 20 tanques.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
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•
•
•

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.

Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a
aquesta activitat.
•
S’haurà de respectar l’aforament.
•
S’haurà de tenir una farmaciola i en cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
39.

PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA A LA
CANTATA COMARCAL ESCOLAR (BELLVÍS).

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2017-2018 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat participació de l’escola a la Cantata Comarcal Escolar que s’efectuarà a
Bellvís el proper dia 16 de març de 2018.
La informació relativa a l’activitat, és la següent:
Població: Bellvís
Adreça: Pavelló de Bellvís
Telèfon: 629517462 (Cèlia Torres) – 973565000 (Pavelló)
Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 37 alumnes de la Jove
Orquestra.
Modalitat d’acolliment: No
Allotjament: No
Mitjà de transport:
Alumnes: cotxes particulars de cada pare/tutor
Professors: cotxes particulars de cada professor
Calendari del Viatge: : divendres 16 de març, de les 17.30h a 20.30h aproximadament
Professors responsables: Josep Miquel Mindán, Jordi Cubiró i Miquel Hosritugüela
Finançament de l’activitat: es tracta d’una col·laboració
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Autorització dels pares/tutors: Es requerirà la preceptiva autorització, independentment que
gaudeixin de la condició d’acompanyats.

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint,
però, que es contracti una assegurança específica que cobreixi viatges en grups i excursions,
els dies indicats, tant als alumnes com als professors acompanyats.
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dia 16 de març de 2018 ha de realitzar l’Escola
Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació de l’escola a la
Cantata Comarcal Escolar que s’efectuarà a Bellvís, en els termes que s’ha indicat en els
antecedents.
Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució
i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin
com a hores de dedicació al centre.
Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges
en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants,
amb la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat.
El contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del RDLEG 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU
(02-17938).
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a
Intervenció de Fons.
40.

RECONEIXEMENT DEL 7È.TRIENNI A LA SRA. M. ISABEL BLANCH DOLCET

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra.
BLANCH DOLCET, Isabel de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament,
professora de l’Escola Municipal de Música, especialitat piano (ref. 072), adscrita a l’Escala
Administració Especial, Subescala Tècnica, el 7è. trienni del subgrup A2 a partir del dia 1 de
març de 2018 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
D’acord amb tot l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la
Junta de Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. BLANCH DOLCET, Isabel de la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, professora de l’Escola Municipal de
Música, especialitat piano, (ref. 072), adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala
Tècnica, el 7è. trienni del subgrup A2 a partir del dia 1 de març 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.
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41.

RECONEIXEMENT DEL 11È TRIENNI AL SR. JOSÉ ANGEL DE VICENTE DE LA
MATA

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer l’ 11è. trienni a favor del Sr.
DE VICENTE DE LA MATA, José Ángel de la plantilla de personal funcionari d’aquest
Ajuntament, adscrit a l’Escala Administració General, Subescala Auxiliar, (auxiliar
administratiu) Grup C2, (ref. 035), amb efectes des del dia 11 de març de 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. DE VICENTE DE LA MATA, José Ángel, de la plantilla de
personal funcionari d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar administratiu
(Ref. 035), l’11è. trienni d’ordre, del Grup C2, des del dia 11 de març 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.
42.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-02-2018 A
28-02-2018).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-02-2018 a 28-02-2018.
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 01-02-2018 a 28-022018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom

C.Caps Set.

C.E. Noct.

S.Extraord.

MARTINEZ

SANCHEZ

JUAN

0,00 €

0,00 €

95,25 €

LOZANO

VALENCIA

JUAN

0,00 €

0,00 €

0,00 €

MARTINEZ

SANCHEZ

TOMAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CRUZ

CARABANTE

DOMINGO

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PEIRON

MAZAS

JORGE FELIX

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TUXANS

MARIN

SALVADOR

72,72 €

61,25 €

380,91 €

OLIVART
PERARNAU

RIBES
CAPDEVILA

JUAN
CARLES

60,60 €
48,48 €

61,25 €
61,25 €

123,75 €
0,00 €

RUFINO

OTAL

JUAN JOSE

48,48 €

61,25 €

0,00 €

RIVAS

DELGADO

FRANCISCO

48,48 €

61,25 €

0,00 €

SOBREVALS

VALLS

JAUME

48,48 €

61,25 €

0,00 €

PEREZ

CEBRIAN

JUAN JOSE

36,36 €

26,25 €

228,60 €

LEIVA

OLLER

ABRAHAM

36,36 €

26,25 €

228,60 €

MENDOZA

GONZALEZ

VICTOR A.

36,36 €

26,25 €

323,85 €

CARRASCAL

CARRETERO

CARLOS F.

48,48 €

35,00 €

133,35 €
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OLLERO

LIMAS

ELOY

48,48 €

35,00 €

GARCIA

MORENO

MIRIAM

48,48 €

35,00 €

0,00 €

CALERO

ESTADELLA

BRUNO

24,24 €

61,25 €

42,84 €

PUIG

MARTINEZ

ISABEL

24,24 €

61,25 €

42,84 €

MEGIAS

VARGAS

JOSE JAVIER

24,24 €

61,25 €

57,15 €

654,48 €

735,00 €

1.657,14 €

Total

0,00 €

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.
43.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-02-2018 A 28-02-2018).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-02-2018 a 28-02-2018.
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 01-02-2018 a 28-02-2018, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES
GAVALDA
LORENTE
ÀREA: PLA DE BARRIS.
Cognoms i nom
CALVIS
SOLE
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
BOFARULL
OLIACH
MASIP
GOMEZ
GAVALDA
LORENTE
VICENS
TALLAVÍ
PASTO
LLOBERA
AYMERICH
BALAGUERO

Total

Import
653,31 €
322,60 €
975,91 €

Total

Import
744,77 €
744,77 €

Total

Import
111,26 €
111,26 €

Total

Import
85,68 €
55,08 €
71,46 €
71,46 €
142,80 €
166,50 €
592,98 €

JORDI
ALBERT

ANNA

RAMON

TERESA
ROGER
ALBERT
JAUME
RICARD
JORDI
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ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
ROSENDO
COT
LLURBA
JORDI

Import
44,88 €
76,67 €

DALMAU

FONTANET

JOAN

NABAU

MATA

JORDI

16,83 €
429,24 €

OLIVEROS

VILLORBINA

FRANCISCO

216,92 €

PASU

IONEL

SETO

FARRE

65,45 €

JORDI
Total

16,83 €
866,82 €

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.
44.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 06/2018

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 436.641,92€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.

Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 06/2018, per import global de 436.641,92€.
Segon. Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
45.

BESTRETA REINTEGRABLE, SR. JOAN JOSÉ PÉREZ CEBRIAN

Vista la sol·licitud del Sr. Juan José Pérez Cebrián, integrant de la plantilla de personal
funcionari integrat (Núm. RLT 017), en la qual sol·licita la bestreta reintegrable.
Atès que la seva sol·licitud de bestreta reintegrable sense interès per import de 1.500,00€,
destinada a altres despeses, es pot considerar dins de la relació de sol·licituds a que fa
referència l’article 18, apartat 10.2, punt c) altres despeses de l’Acord regulador de les
condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa, com una situació
susceptible d’ajut social.
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Vist l’informe d’Intervenció vers l’existència de consignació pressupostària.
Atès que el Sr. Juan José Pérez Cebrián compleix amb els requisits establerts, vers la seva
sol·licitud de bestreta.
En base a tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar al Sr. Juan José Pérez Cebrián la bestreta reintegrable sense interès en
una quantia de 1.500,00€.
Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l'interessat i al servei d’Intervenció als efectes
oportuns.
Tan mateix cal fer les següents consideracions:
1.- El sol·licitant acreditarà que la bestreta es destinarà a altres despeses.
2.- S’haurà de justificar la destinació de les quantitats atorgades mitjançant factures o altres
documents acreditatius que hauran de coincidir amb la motivació especificada en la
sol·licitud i atorgament.
El termini per a la presentació dels justificants serà de 30 dies naturals a partir de la
efectivitat de la bestreta.
3.- El termini de devolució serà de 15 mesos i el de nova sol·licitud de 15 mesos des de la
finalització de la devolució.
El termini de devolució s'iniciarà a partir del mes següent del de la concessió efectiva.
46.

ACTUALITZACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ QUE PERCEP SOREA, SA PER LA GESTIÓ
DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 2018.

Vista la instància presentada pel Sr. Josep Anton Llaudet Serra, en nom i representació de
SOREA, SAU, amb data 27 de febrer de 2018 per la qual sol·licita autorització de la
retribució per a l’any 2018.
Vist l’estudi justificatiu de l’increment, i atès que l’article 4rt. del contracte de gestió del
servei de clavegueram de Mollerussa, estableix la revisió de la retribució a l’empresa en
funció de l’IPC registrat a Catalunya durant l’exercici anterior a la data de la revisió, la Junta
de Govern, de conformitat amb l’informe proposta favorable lliurat per la Intervenció de
Fons, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’increment de retribució del 1,20%, d’acord amb l’estudi justificatiu, per a
l’any 2018 en la forma següent:
•

53.559,71 €/any x 1,012 = 54.202,43 €/any

Segon. Notificar a SOREA, SA aquest acord amb oferiment dels recursos adients.
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47.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 06/2018.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 06/2018, que inclou 18 expedients i que importa la
quantitat 5.792,08 €.
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.
48.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 02/2018.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 2/2018, que inclou 10 expedients i que
importa la quantitat de 1.777,33 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
49.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 03/2018

Vista la relació núm. 3/2018 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 3/2018, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
50.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 02/2018

Vista la relació núm. 2/2018, 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 2/2018.
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.
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.
51.

RELACIÓ REDUCCIÓ DE TAXES 02/2018

Examinades les sol·licituds, relacionades als annexos adjunts, de reducció de les tarifes per
recollida d’escombraries i subministrament d’aigua, exercici 2018.
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries regula una reducció del 75% en la tarifa anual d’escombraries per habitatge.
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Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora del preu públic per distribució
d’aigua regula una reducció del 50% en la tarifa anual de subministrament d’aigua per
habitatge.
Atès que la condició per gaudir de la tarifa reduïda és que la unitat econòmica familiar
acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors al salari mínim inter-professional.
Atès que el salari mínim interprofessional establert per l’any 2016 és de 655,20 €/mes o
9.172,80 €/any, BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2015.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. DENEGAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2018, als
sol·licitants relacionats a l’annex I, per NO reunir els requisits establerts en les ordenances
fiscals esmentades.
Segon. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de subministrament
d’aigua (Sorea), als efectes oportuns.
Quart. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
52.

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA OAGRTL 2017

Vista la liquidació corresponent a 31-12-17 presentada per l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Donar compte de l’expedient de liquidació definitiva a 31-12-17 dels tributs
delegats en l’OAGRTL, el desglossament del qual és el següent:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Suspensions i
Concepte
Valors rebuts exercici corrent
Valors rebuts exercicis tancats
LID/certificacions exercici corrent
LID/certificacions exercicis tancats
Autoliquidacions altes IVTM

Recaptació

Drets

LID pendent

Pendents

bruta

pendents

notificar

de recaptar

5.995.400,07

445.603,78

30.040,78

415.563,00

302.178,44

697.947,11

132.245,90

565.701,21

6.297.578,51

1.143.550,89

162.286,68

981.264,21

69.469,37

12.022,50

2.500,29

9.522,21

189.048,00

347.017,55

111.388,32

235.629,23

258.517,37

359.040,05

113.888,61

245.151,44

17.323,25

0,00

0,00

0,00
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TOTAL

6.573.419,13

1.502.590,94

276.175,29

1.226.415,65
premi
cobrança

Premi de cobrança 2017

voluntària

executiva

altres premis

total

198.210,04

62.693,47

4.283,97

265.187,48

Concepte liquidació 4t trimestre '17

principal

Relació de baixes - valors rebuts

86.189,52

Relació de baixes - LID executiva

Entrega recaptació
Publicacions edictes BOP 2017
Total ingrés 08-02-18

8.994,11

268.169,45
2.143,20
266.026,25

Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
53.

TARGETA
RESIDENTS
ZONA
BLAVA
DESESTIMATS: RELACIÓ 01/2018

EXERCICI

2018.

EXPEDIENTS

Ates l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
Atesa la relació de sol·licituds presentades per persones interessades, les quals NO
reuneixen els requisits assenyalats anteriorment. Atenent el contingut de la documentació
aportada i dels informes lliurats en els expedients singulars, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava per a l’exercici
2018, a les persones que figuren en la relació número 2018/01, conforme els expedients
individualitzats que la integren.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

54.

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:
54.1.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 OBRA: “Projecte Bàsic i d’execució
d’urbanització dels carrers santa cristina i estrella de Mollerussa. Àmbit Pla de
Barris Fase 1. Exp. 13/2017”.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Projecte Bàsic i d’execució d’urbanització dels carrers santa
cristina i estrella de Mollerussa. Àmbit Pla de Barris Fase 1. Exp. 13/2017
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 58.818,88 €
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Josep Pifarré Mor amb el
conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
54.2.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 OBRA: “Projecte Bàsic i d’execució
d’urbanització dels carrers ciutat de Lleida i onze de setembre de Mollerussa.
Àmbit Pla de Barris Fase 1. Exp. 14/2017”.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Projecte Bàsic i d’execució d’urbanització dels carrers ciutat de
Lleida i onze de setembre de Mollerussa. Àmbit Pla de Barris Fase 1. Exp. 14/2017
Núm. Certificació: Núm. 4
Import: 28.719,32 €
Exercici econòmic: 2018
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Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Lluís Castelló amb el
conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.

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