AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i quinze minuts del dia 10 de maig de dos
mil divuit. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin
LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 32,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

84/2018
RUBINAT ARGILÉS, BLASI
C/ Dr. Fleming, 22
20,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

85/2018
FERRER BOSCH, M. CARME
C/ Belianes, 1
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/83 PRESENTADA PER
NEDGIA CATALUNYA, SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA SA i de l’informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 24
d’abril de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/3745 de data 2 de
maig de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Llicència d'Obres per rasa per ampliació de xarxa de gas de 22 m al carrer
Navarra, 10.
•
C/ NAVARRA, 10
PEM: 1.168,14€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.

3a.
4a.

5a.

6a.

7a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
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8a.
9a.
10a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

1.168,14 €
23,36 €
12,00 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2018/83,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

1.168,14 €
23,36 €
12,00 €

Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/82 PRESENTADA PER
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU i de
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. datada a
Lleida el 13 de març de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/3746
de 2 de maig de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Instal·lació de nova línia subterrània de Baixa Tensió, per nou subministrament a la
següent adreça:
o
C/ GERMÀ JAUME HILARI, 23
•
Dades actuació:
o Llicència d'Obres , instal·lació d'una nova subterrània de baixa tensió, PER A
NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE 27,71Kw, segons detall de
documentació gràfica presentada.
PEM: 1.286,82€
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El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.
8a.
9a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua,
connexions de claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor
qualitat als afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les
obres.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en
capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient. »
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

1.286,82 €
27,74 €
12,87 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Concedir a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU la llicència municipal d’obres
2018/82, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

1.286,82 €

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

27,74 €
12,87 €

Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2.
EXP. 02/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord plenari de data 23 de febrer de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació
del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE
2A. EXP. 02/2018, mitjançant el procediment obert, la tramitació administrativa urgent i
l’oferta econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa del dia
06.03.2018 i al BOP núm. 42, de data 28.02.2018, es va anunciar la convocatòria de
l’esmentada licitació, establint-se el termini de 13 dies naturals perquè els licitadors
presentessin les propostes. Durant el termini establert per a la presentació de proposicions
es van presentar les següents propostes segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa
Registre d’entrada
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU
2018/2300
UTE Romà Infraestructures, SAU & Garrofe, SAU
2018/2303
Serboniu, SL
2018/2305
Copisa Constructora Pirenaica, SA
2018/2361
Constructora de Calaf, SAU
2018/2375
UTE Voltes Connecta, SLU-Voltes
2018/2367
Jose Antonio Romero Polo, SAU
2018/2377

data__________
12.03.2018
12.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018

III. En la data 21 de març de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir
a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de les
proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 146 del TRLCSP. El mateix dia però en reunió de caràcter públic, la Mesa efectuà
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentació que els integra a la
valoració per part dels Serveis Tècnics municipals, de conformitat amb allò establert a la
clàusula 28 del Plec de les administratives particulars.
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IV. En la data 06 d’abril de 2018, es va reunir novament la Mesa de contractació per tal de
donar a conèixer, en primer lloc, el resultat de la puntuació dels criteris de depenen d’un
judici de valor. Posteriorment, va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 3, sotmetent a la
verificació i adequació del seu contingut als PCAP i PPT i posterior valoració per part dels
serveis municipals competents.
V. En la data 12 d’abril de 2018, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració, es va reunir per tal de realitzar la classificació per ordre
decreixent de valoració i proposar l’adjudicació del contracte a favor de la més avantatjosa
econòmicament a l’òrgan de contractació, en els termes següents:
“.../...”
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Mesa de contractació per
unanimitat dels membres presents ACORDA el següent:
Primer. CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació, les ofertes presentades i declarades
admeses amb el següent resultat:

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

Puntuació
final
57,66

Ordre
1

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

57,61

2

UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS, SAU &
GARROFÉ, SAU
UTE VOLTES CONNECTA-VOLTES

57,32

3

56,60

4

ROMERO POLO, SAU

56,25

5

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

55,37

6

SERBONIU,SL

23,37

7

Segon. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2A. EXP.
02/2018, a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU en els termes següents:
1. Proposta econòmica: 1.308.401,55 € (IVA inclòs)
2. Termini d’execució: 5 mesos.
3. Termini de garantia: 96 mesos.
”.../...”.
VI. En la data data 19 d’abril de 2018, el ple de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que
estableix l’article 151.2 del TRLCSP, va declarar vàlida la licitació i va requerir
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, perquè en qualitat d’empresa licitadora que va
presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa, presentés en el termini de deu (10)
dies hàbils a comptar des del següent al que rebés el requeriment, la documentació
establerta a la clàusula 26 del Plec de les administratives particulars acreditativa del
compliment dels requisits previs per participar en el procediment de contractació.
VII. En la data 04 de maig de 2018 (NRE 2018/3812), ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF,
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SAU, constatant-se pels serveis municipals competents, el compliment adequat del
requeriment efectuat per part de l’empresa licitadora.
Fonaments de dret:
Atès que l’article 151.3 del TRLCSP, aplicable segons allò establert a la Disposició transitòria
prrimera, apartat primer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que l’òrgan de contractació
haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació requerida. Si no es produeix l’adjudicació dins d’aquest termini, els licitadors
tindran dret a retirar les seves propostes. Vist que la clàusula 28 del PCAP que regeixen el
procediment, estableix que l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins del
termini màxim de d’un mes des de la data de finalització del termini de presentació
d’ofertes.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de les facultats delegades per acord plenari de data 19 d’abril de 2018
ACORDA:
Primer. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE LA VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2A. EXP. 02/2018, a favor
de l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, de conformitat amb la proposta tècnica i
en les termes següents:
1. Proposta econòmica: 1.308.401,55 € (IVA inclòs)
2. Termini d’execució: 5 mesos
3. Termini de garantia: 108 mesos
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article
151.4 del TRLCSP.
Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu, no més tard de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que rebin la
notificació del present acord d’adjudicació els licitadors, per la qual cosa l’Ajuntament el
requerirà a tal efecte, d’acord amb allò establert a l’art. 156.3 in fine TRLCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa i al BOP, d’acord amb a allò establert a l’art. 154.2 del TRLCSP.
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS
FASE 2. EXP. 03/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord plenari de data 23 de febrer de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació
del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS
FASE 2A. EXP. 03/2018, mitjançant el procediment obert, la tramitació administrativa urgent
i l’oferta econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa del dia
06.03.2018 i al BOP núm. 42, de data 28.02.2018, es va anunciar la convocatòria de
l’esmentada licitació, establint-se el termini de 13 dies naturals perquè els licitadors
presentessin les propostes. Durant el termini establert per a la presentació de proposicions
es van presentar les següents propostes segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa
data__________
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU
UTE Romà Infr. i Serveis, SAU & Garrofe, SAU
Serboniu, SL
Constructora de Calaf, SAU
UTE Voltes Connecta-Voltes
Jose Antonio Romero Polo, SAU

Registre

d’entrada

2018/2301
2018/2302
2018/2306
2018/2374
2018/2368
2018/2378

12.03.2018
12.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018

III. En la data 21 de març de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir
a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de les
proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 146 del TRLCSP. El mateix dia però en reunió de caràcter públic, la Mesa efectuà
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentació que els integra a la
valoració per part dels Serveis Tècnics municipals, de conformitat amb allò establert a la
clàusula 28 del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 06 d’abril de 2018, es va reunir novament la Mesa de contractació per tal de
donar a conèixer, en primer lloc, el resultat de la puntuació dels criteris de depenen d’un
judici de valor. Posteriorment, va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 3, sotmetent a la
verificació i adequació del seu contingut als PCAP i PPT i posterior valoració per part dels
serveis municipals competents.
V. En la data 12 d’abril de 2018, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració, es va reunir per tal de realitzar la classificació per ordre
decreixent de valoració i proposar l’adjudicació del contracte a favor de la més avantatjosa
econòmicament a l’òrgan de contractació, en els termes següents:
“.../...”
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Mesa de contractació per
unanimitat dels membres presents ACORDA el següent:
Primer. CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació, les ofertes presentades i declarades
admeses amb el següent resultat:

SERBONIU,SL

Puntuació
final

Ordre

58,93

1
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UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU &
GARROFÉ, SAU
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

49,61

2

49,50

3

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

45,61

4

ROMERO POLO, SAU

44,61

5

UTE VOLTES CONNECTA-VOLTES

39,36

6

Segon. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2A.
EXP. 03/2018, a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, SERBONIU, SL en els termes següents:
1. Proposta econòmica: 889.101,72 € (IVA inclòs)
2. Termini d’execució: 5 mesos.
3. Termini de garantia: 168 mesos.
4. No execució de les millores tècniques.
”.../...”.
VI. En la data 19 d’abril de 2018, el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que
estableix l’article 151.2 del TRLCSP, va declarar vàlida la licitació i va requerir a l’empresa
licitadora SERBONIU,SL, perquè en qualitat d’empresa licitadora que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, presentés en el termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des del següent al que rebés el requeriment, la documentació establerta a la
clàusula 26 del Plec de les administratives particulars acreditativa del compliment dels
requisits previs per a participar en el procediment de contractació.
VII. En la data 02 de maig de 2018 (NRE 2018/3737), ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresa SERBONIU, SL constatant-se
per part dels serveis municipals competents, el compliment adequat del requeriment
efectuat per part de l’empresa licitadora.
Fonaments de dret:
Atès que l’article 151.3 del TRLCSP, aplicable segons allò establert a la Disposició transitòria
prrimera, apartat primer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que l’òrgan de contractació
haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació requerida. Si no es produeix l’adjudicació dins d’aquest termini, els licitadors
tindran dret a retirar les seves propostes. Vist que la clàusula 28 del PCAP que regeixen el
procediment, estableix que l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins del
termini màxim de d’un mes des de la data de finalització del termini de presentació
d’ofertes.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2A. EXP. 03/2018, a
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favor de l’empresa SERBONIU, SL de conformitat amb la proposta tècnica i en les termes
següents:
1.
2.
3.
4.

Proposta econòmica: 889.101,72 € (IVA inclòs)
Termini d’execució: 5 mesos
Termini de garantia: 180 mesos
No execució de les millores tècniques

Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article
151.4 del TRLCSP.
Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu, no més tard de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que rebin la
notificació del present acord d’adjudicació els licitadors, per la qual cosa l’Ajuntament el
requerirà a tal efecte, d’acord amb allò establert a l’art. 156.3 in fine TRLCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa i al BOP, d’acord amb a allò establert a l’art. 154.2 del TRLCSP.
7.

COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.2606/19/2018).

En data 2 de maig de 2018 la Sra. Nataly Melissa Piminchumo Garcia comunica el cessament
de l’exercici d’activitats a l’establiment del carrer de Ferrer i Busquets, 132, local 1 i demana
la baixa i deixar sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 22 de març de 2018, la Junta de Govern va autoritzar l’exercici de l’activitat al local
esmentat per a un bar restaurant.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats següent:
Número: 2606/19/2018
Titular: Nataly Melissa PIMINCHUMO GARCIA
Denominació: venda al detall de productes d’alimentació
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 132, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
8.

SOL·LICITUD SRA. M. ASSUMPCIÓ BERT AMIGÓ, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CANVI TITULARITAT DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 376 FILA 1 DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. M. Assumpció Bert Amigò, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 376 fila 1ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom del seu pare polític (sogre), segons Carta de pagament núm. 11 de 28
de febrer de 1931.
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Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 376 fila 1ª del
cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
9.

ADHESIÓ A LA VUITENA EDICIÓ DE LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ
COMERCIAL: “BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR”.
APROVACIÓ DE LES BASES DEL SORTEIG.

Vist els resultats de la setena edició de la campanya de dinamització comercial, denominada
“Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” i la convocatòria d’una nova edició.
Vist que es dur a terme en el marc de la xarxa de Barris Antics per tal de contribuir a
potenciar el comerç de proximitat de l’àmbit dels Plans de Barris, amb l’objectiu fonamental,
de compartir estratègies i accions per abordar reptes conjunts i, alhora, guanyar força i
potenciar el seu ressò.
Vista la importància singular del comerç i els serveis en el Projecte d’Intervenció Integral del
Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa i que aquesta acció forma part de l’actuació
7.04 Dinamització comercial.
Atès que la campanya es durà a terme en la seva vuitena edició amb la participació conjunta
de 37 municipis catalans i que consisteix, bàsicament, en què durant el mes de juny de
2018, les persones que comprin als establiments adherits de l’àmbit del Pla de Barris,
optaran al sorteig d’un dels diversos premis comuns: visites i experiències organitzades per
cadascun dels 37 municipis participants i al sorteig de lots de productes oferts pels
establiments adherits de la zona del Pla de Barris de Mollerussa.
Atesa la col·laboració en la campanya de la Delegació de Cambra de Comerç de Mollerussa i
l’Associació Mollerussa Comercial.
Considerant la procedència de la proposta presentada i atès 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, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió a la vuitena edició de la campanya de dinamització comercial,
“Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir”.
Segon. Aprovar les Bases que han de regular el sorteig de la vuitena campanya de
dinamització comercial, “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir”, conforme
l’Annex que s’adjunta en el present acord. Així mateix, es dona el vistiplau a la
documentació i als models complementaris que han de facilitar les accions que se’n deriven,
sense perjudici que es puguin adaptar a les circumstàncies específiques.
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Tercer. Les Bases i la documentació corresponent, es podran consultar a la pàgina web
municipal dins l’apartat “Pla de Barris”.
Quart. Delegar a la Regidoria de Pla de Barris i a l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Mollerussa, per tal que desenvolupin, despleguin i implementin, les accions
aprovades.
ANNEX: BASES QUE HAN DE REGULAR EL SORTEIG DE LA VUITENA CAMPANYA DE
DINAMITZACIÓ COMERCIAL, “BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR”
1. Objecte de la campanya
L’Ajuntament de Mollerussa, la Delegació de la Cambra de Comerç de Mollerussa i l’Associació
Mollerussa Comercial treballen per fomentar la dinamització del comerç local. Una mostra d’això és la
posada en marxa de la vuitena campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir”, que vol
contribuir a potenciar el comerç de proximitat de l’àmbit del Projecte d’intervenció integral del centre
urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa.
La campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” es durà a terme conjuntament a
Arbúcies, Artesa de Segre, Balaguer, Berga, Calaf, Calafell, Caldes de Montbui, Centelles, El Vendrell,
Falset, Figueres, Juneda, La Bisbal d’Empordà, La Selva del Camp, Les Borges Blanques, L’Arboç,
L’Escala, Llagostera, Lleida, Manresa, Mediona, Mollerussa, Òdena, Olot, Roda de Ter, Roses, Sallent,
Sant Feliu de Codines, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Martí de Tous, Sant Quintí de Mediona, Solsona,
Súria, Torelló, Tortosa, Ulldecona i Vilanova del Camí. En total, trenta-set barris antics que tenen o han
tingut en marxa un Pla de Barris. Aquesta serà la vuitena experiència de treball conjunt entre municipis
de les quatre demarcacions catalanes.
La campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” té com a objectiu principal promoure la
dinamització del comerç de proximitat als nuclis antics. La idea de la campanya va sorgir del grup de
treball de comerç de la subxarxa de nuclis antics de barris amb projectes constituït amb l’objectiu de
compartir estratègies i accions per abordar reptes conjunts. L’objectiu de les actuacions comunes és
guanyar força i potenciar el seu ressò.
2. En què consisteix la campanya conjunta?
Durant els dies de la campanya, al mes de juny de 2018, les persones que comprin als establiments
adherits de l’àmbit del Pla de Barris i que tinguin el cartell identificatiu de la campanya, optaran al
sorteig d’un dels 8 lots del premi comú que consta de visites a cadascun dels municipis participants i de
productes típics.
3. Descripció de la campanya a Mollerussa
A més del sorteig del premi comú, se sortejaran lots de productes cedits pels establiments adherits de
Mollerussa.
El divendres 29 de juny de 2018 es realitzarà el sorteig del premi comú de les visites i experiències
organitzades pels barris i municipis adherits a la campanya i el sorteig corresponent als lots dels
productes cedits pels establiments de la zona del Pla de Barris de Mollerussa que participen en la
campanya.
4. Quin és el compromís dels establiments participants de Mollerussa?
Els establiments participants tenen els següents compromisos:
Signar el document d’adhesió a la campanya.
Exposar el cartell anunciador de la campanya en l’establiment.
Tenir l’urna a l’establiment per posar-hi les butlletes.
És opcional l’aportació d’un producte, servei o un descompte de l’establiment. En cas que un
comerciant vulgui fer una aportació, es recollirà després de la signatura del document
d’adhesió.
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5. Quin és el compromís de l’oficina del Pla de Barris de l’Ajuntament?
L’oficina del Pla de Barris de l’Ajuntament té els següents compromisos:
Proposar a tots els comerços de l’àmbit del Pla de Barris la participació en aquesta campanya
(s’hi inclouen serveis com els de perruqueria, bars i restaurants, entre d’altres).
Lliurar les butlletes, una urna i un cartell anunciador de la campanya conjunta de nuclis antics.
Fer difusió de la campanya.
Recollir l’urna amb les butlletes durant les últimes setmanes de juny.
Fer els sorteigs del premi comú: visites i experiències aportades per tots els barris i municipis
participants, i dels lots de productes i descomptes aportats per tots els comerciants
participants del Pla de Barris de Mollerussa.
Contactar amb els guanyadors i fer entrega dels premis.
6. Quin és el compromís de Delegació de Cambra de Comerç de Mollerussa i Mollerussa
Comercial?
La Delegació de Cambra de Comerç de Mollerussa i Mollerussa Comercial es comprometen al següent:
Proposar a tots els comerciants que pertanyen a l’àmbit del Pla de Barris que participin en la
campanya.
Fer difusió de la campanya.
Aportar 20 Moll€uros per cadascun dels 38 possibles guanyadors.
7. Qui podrà participar en els sorteigs?
Podran participar en els sorteigs totes les persones que comprin, durant el mes de juny de 2018, als
establiments de l’àmbit del Pla de Barris adherits a la campanya i que estiguin identificats amb el
cartell anunciador. Serà requisit imprescindible que complimentin les butlletes corresponents. Si la
persona guanyadora d’un dels premis previstos a la Base 12 és menor d’edat, caldrà, preceptivament,
que l’acceptació del premi l’efectuï el pare, la mare o el tutor legal.
8. Com s’hi participa
Només cal complementar la butlleta que oferiran els establiments adherits i identificats amb el cartell
de la campanya i dipositar la butlleta a les urnes.
9. Quina és la imatge de la campanya?
La campanya vol contribuir a potenciar el comerç de proximitat de l’àmbit del Pla de Barris de
Mollerussa i dels nuclis antics dels municipis i barris participants. Així doncs, el cartell identificatiu de la
campanya, repartit a tots els establiments adherits, així com les butlletes per participar en els sorteigs,
són les mateixes en tots els barris participants en la 8a campanya.
10. Quan es fa la campanya?
Durant el mes de juny de 2018.
11. Procediment dels sorteigs
Els sorteigs es realitzaran el divendres 29 de juny de 2018. Serà un acte que comptarà amb
l’assistència de representants de l’Ajuntament.
12. Premis
Els premis constaran de cinc lots de 5 visites i experiències aportats per cadascun dels municipis
adherits a la campanya i tres lots més de 4 visites o jornades organitzats per altres dels municipis
participants i, també, diversos lots de productes i/o descomptes aportats pels establiments del Pla de
Barris de Mollerussa que participen en la campanya.
Els guanyadors hauran d’autoritzar l’oficina del Pla de Barris de Mollerussa per reproduir i utilitzar el
seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat promocional relacionada amb el sorteig, així com
facilitar les seves dades a la resta de barris participants a la campanya per tal de coordinar el gaudi del
premi comú.
També hi haurà un premi per al comerciant de cada municipi. El comerç que hagi lliurat la primera
butlleta guanyadora de la 8a. campanya obtindrà una visita a un dels municipis participants a la
campanya.
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13. Exclusions de participació
Els titulars dels comerços participants, així com els empleats amb butlletes de l’establiment on
treballen, no podran participar en la campanya.
14. Acte d’entrega
Els premis es lliuraran en un acte amb assistència de representants de l’Ajuntament.
15. Acceptació del premi i termini de validesa
En cas de renúncia dels guanyadors es premiaran els tiquets de reserva que s’hagin extret de forma
ordenada.
En cas de no haver-hi cap persona guanyadora es farà un nou sorteig en les condicions i les dates que
es determinaran.
La participació en els sorteigs implica necessàriament l’acceptació d’aquestes bases i del criteri
interpretatiu de les entitats promotores pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de les
bases.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2018/035

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 40 m2
Període autoritzat: maig de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/035

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

•
•

•

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

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
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11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALÍ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 13 DE MAIG DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 13 de maig, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi teatre infantil.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali a utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia
13 de maig, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi un teatre infantil.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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.
•
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•

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 localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 15 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Xavier Casals, en representació
de la colla dels Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys de Mollerussa, en què
demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el dia 15 de maig a les 21.00h,
per realitzar-hi una reunió.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar a la Colla dels Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys de
Mollerussa, la utilització de la sala del Centre Cultural el dia 15 de maig, a les 21.00h per
realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas d’emergència trucar al 112
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD
VORWERK
ESPAÑA
M.S.L.,
S.C.,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 12
DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Sonia Martínez, en representació de
Vorker España M.S.L. S.C., en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat el dia 12 de maig, en horari de tarda, per realitzar-hi una demostració d’un robot
de cuina.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a Vorwerk España M.S.L., S.C., la utilització de la sala 2 de l’Amistat el
dia 12 de maig, en horari de tarda, per realitzar-hi una demostració d’un robot de cuina.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial p(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.
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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 localitzada una farmaciola.
•
Està prohibit fumar en tot el recinte.
•
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
L’activitat consistirà en la demostració d’un robo de cuina, no hi haurà flama viva i en cas de
males olors s’haurà de ventilar la sala.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut de la RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
En cas de d’emergència trucar al 112.

Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns
14.

SOL·LICITUD CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 19 I 20
DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Ribera, en representació del Club
d’Escacs Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat els dies 19 i 20 de maig, de les 9.00h del dia 19 fins a les 15.00h del dia 20, per
realitzar-hi el Campionat d’Escacs de Festa Major.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 06.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club d’Escacs Mollerussa, la utilització de la sala de ball del Teatre
l’Amistat els dies 19 i 20 de maig, de les 9.00h del dia 19 fins a les 15.00h del dia 20, per
realitzar-hi el Campionat d’Escacs de Festa Major.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut de la RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Està prohibit fumar en tot el recinte.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
En cas d’haver-hi berenar i esmorzar (prohibit fer-hi foc sense avís previ). Importat la R.C. en
cas d’intoxicació alimentària.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EL DIA 14 DE
MAIG DE 2018

Vista la petició presentada pel Sr. Toni Chacon, en representació de l’Escola Mestre Ignasi
Peraire, en què sol·licita la utilització dels dos pavellons poliesportius, l’espai de la zona del
parc municipal, el camp de futbol 11, el camp de futbol 7, la pista de bàsquet i les pistes de
tennis el dia 14 de maig, per realitzar-hi les jornades esportives.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Mestre Ignasi Peraire, la utilització dels dos pavellons
poliesportius, l’espai de la zona del parc municipal, el camp de futbol 11, el camp de futbol
7, la pista de bàsquet i les pistes de tennis el dia 14 de maig, per realitzar-hi les jornades
esportives.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de respectar aforaments totals
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i el rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD COL·LEGI LA SALLE DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EL DIA 17
DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Garrido, en representació del
Col·legi La Salle Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el recinte del Camp de
Futbol el dia 17 de maig, de les 10.00h fins a les 13.30h, per celebrar-hi les festes de La
Salle.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
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regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Col·legi La Salle Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el
recinte del Camp de Futbol el dia 17 de maig, de les 10.00h fins a les 13.30h, per celebrarhi les festes de La Salle.
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.
•
S’haurà de tenir accés a farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà d’aportar pòlissa de RC i rebut bancari que cobreixi el període.
•
Els monitors hauran de tenir cura dels participants en tot moment.
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•

S’haurà de respectar tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EL DIA 18
DE MAIG I EL PAVELLÓ POLIESPORTIU EL DIA 20 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Bota, en representació del Consell
Esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el recinte del Camp de
Futbol el dia 18 de maig, de les 09.00h fins a les 14.00h, i el Pavelló poliesportiu “19 de
Març” el dia 20 de maig, de les 10.00h fins a les 13.30h, per realitzar-hi activitats esportives
dins del marc de la Festa Major 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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Consell Esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per
utilitzar el recinte del Camp de Futbol el dia 18 de maig, de les 09.00h fins a les 14.00h, i el
Pavelló poliesportiu “19 de Març” el dia 20 de maig, de les 10.00h fins a les 13.30h, per
realitzar-hi activitats esportives dins del marc de la Festa Major 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
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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.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fer foc en tot el recinte.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

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

SOL·LICITUD JOVENT MOLLERUSSA DE PETICIONS DIVERSES AMB MOTIU DE
LA LLONGANISSADA POPULAR I EL JOVESFEST DE FESTA MAJOR ELS DIES 17
I 19 DE MAIG DE 2018

Vista la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa, en què demana diverses peticions
amb motiu de la Festa Major 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa per dur a terme el
Llonganissada Popular el dia 17 de maig i l’activitat Jovefest el dia 19 de maig, i facilitar-los
els espais i materials següents:
- PLAÇA MANUEL BERTRAND: realitzar-hi el sopar popular (llonganissada).
S’acorda facilitar-los un punt de llum, 400 cadires, 75 taules, 3 carpes, lavabos portàtils, 10
tanques, barbacoes grans, 1 bateria de de contenidors gran i 4 bateries de contenidors
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petits.
-PATI DE L’ESCOLA DE MÚSICA: durant tot el dia, realitzar-hi l’activitat del Jovefest.
S’acorda facilitar-los punts de llum, focus, un escenari, 10 tanques, 3 gàbies de cadires, 3
carpes, 3 bateries de contenidors petits i accés als lavabos.
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 tracta d’una 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 (LAeq, 60s) als indrets d’accés

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•
•
•

públic i el nivell màxim de 80 dB (A) (LAeq, 30 minuts) la façana més exposada. Horari 9h i les
23h els dissabtes, diumenges i festius.
No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.
S’haurà de tenir una farmaciola i un extintor al recinte, en cas d’emergència trucar al 112.
En cas de fer foc, s’haurà d’informar dels horaris, quin tipus de foc i quants (S’haurà de
disposar a l’exterior d’un extintor com a mínim).

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

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA XIII TROBADA GEGANTERA I GRALLERA DE
FESTA MAJOR EL DIA 19 DE MAIG DE 2018

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Manuel Solé, en representació de l’Associació
Cultural l’Arreu de Mollerussa, en què demana diverses peticions amb motiu de la XIIi
Trobada Gegantera i Grallera, a partir de les 17.00h, el proper dia 19 de maig de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Cultural l’Arreu de
Mollerussa per dur a terme la XIII Trobada Gegantera i Grallera, a partir de les 17.00h, el
dia 19 de maig, i facilitar-los els espais i materials següents:
- OCUPAR LA VIA PÚBLICA, CERCAVILA PELS CARRERS I PLACES DE LA CIUTAT:
realitzar una cercavila de colles geganteres per la plaça Manuel Bertrand, carrer Arbeca, Av.
del Canal, carrer Molí, Plaça Sant Jaume, carrer Balmés, Plaça Pla d’Urgell, Plaça de
l’Ajuntament i Plaça Manuel Bertran.
Així com també, s’acorda prohibir l’estacionament dels vehicles a la Plaça Sant Jaume,
facilitar-los una tarima, equip de so i micròfon a la plaça Manuel Bertrand i la col·laboració
Policia Local durant la cercavila.
-PAVELLÓ 125è ANIVERSARI: al vespre, per realitzar-hi el sopar de germanor. S’acorda
facilitar-los 450 cadires, 70 taules, bateria de contenidors de reciclatge grans, 5 tanques i
accés als lavabos.
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...).
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•

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.
•
S’haurà d’aportar memòria-informe de mobilitat per a l’activitat en via pública (recorregut
aportat a la petició)
•
S’haurà de tenir una farmaciola durant la cercavila, en cas d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà de respectar l’aforament total al pavelló.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Està prohibit fumar al pavelló i fer-hi foc a l’interior.

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

SOL·LICITUD PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ A
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL 25È
MERCAT DE FESTA MAJOR EL DIA 19 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la Delegació de
la Cambra de Comerç, en què demana autorització per a la celebració del 25è. Mercat de
Festa Major a la plaça Manuel Bertrand, els laterals de la plaça Major, carrer Jacint
Verdaguer I carrer Vilaclosa, de les 09.00h fins a les 14.00h, el proper dia 19 de maig de
2017.
Simultàniament, se sol·licita la col·laboració de la Brigada municipal per al muntatge,
desmuntatge i neteja, facilitar-los 80 cadires i 80 taules. Així com, el de la Policia local per al
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tancament i desallotjament dels aparcaments dels carrers i places esmentats de les 6 a les
14 hores.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la Delegació de
la Cambra de Comerç, en què demana autorització per a la celebració del 25è. Mercat de
Festa Major a la plaça Manuel Bertrand, els laterals de la plaça Major, carrer Jacint
Verdaguer i carrer Vilaclosa, de les 09.00h fins a les 14.00h,el proper dia 19 de maig de
2018.
També s’autoritza la col·laboració de la Brigada municipal i la Policia local, així com facilitarlos les 80 cadires i 80 taules.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD PENYA MOTERA 2005 MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA TROBADA MOTERA DE FESTA MAJOR EL DIA 20
DE MAIG DE 2018

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Oscar Millan, en representació de la Penya Motera 2005
de Mollerussa, en què demanen diverses peticions amb motiu de la Trobada Motera de Festa
Major, el proper dia 20 de maig de 2018.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Penya Motera 2005 de Mollerussa per
dur a terme la Trobada Motera de Festa Major, el proper dia 20 de maig, i facilitar-los els
espais i materials següents:
- L’EXPLANADA DE LES PISTES DE BITLLES DE L’EDIFICI SANT JORDI
- TANCAMENT AVINGUDA DEL CANAL (costat del mercat)
- FACILITAR MATERIAL DIVERS: Escenari a l’explanada de bitlles, quinze taulons, una
escala, presa de llum, potència de toma de llum, tanques, tres contenidors, cinc cups de
brossa, vuit taules i una carpa vermella.
- FACILITAR LA COL·LABORACIÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL I POLICIA LOCAL,
posant pancartes de senyalització de prohibit aparcar a les faroles, facilitant l’obertura dels
lavabos (Guiu Clara) i també, l’acompanyament de la Policia Local tant a la sortida com a
l’arribada pels carrers de la ciutat.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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22.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de la Sr. Jordi Macià, en representació de l’AMPA Escola Ignasi Peraire,
sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions del centre Ignasi Peraire
(l’aula de psicomotricitat) el dia 19 de maig, per a realitzar-hi assajos amb motiu de la
trobada de hip hop que es durà a terme el dia 20 de maig de 2018.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social i que no suposin l’establiment d’obligacions
contractuals o de qualsevol altra mena. Això no obstant, es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Escola Ignasi Peraire per a la utilització de les instal·lacions del
centre Ignasi Peraire (l’aula de psicomotricitat) el dia 19 de maig, per a realitzar-hi assajos
amb motiu de la trobada de hip hop que es durà a terme el dia 20 de maig de 2018.
CONDICIONANTS:
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112
Està prohibit fumar
S’haurà de respectar l’aforament total
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.
23.

SOL·LICITUD
AMPA
ESCOLA
IGNASI
PERAIRE,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 12 DE MAIG DE
2018

Vista la petició presentada pel Sr. Jordi Macià, en representació de l’AMPA Escola Ignasi
Peraire, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 12 de maig,
a partir de les 17.00h, per realitzar-hi la gimcana fotogràfica.
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També demana autorització per muntar dues taules i una carpa i si se’ls hi facilitarà un punt
de llum.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Escola Ignasi Peraire, la utilització de l’espai del Parc Municipal
el dia 12 de maig, a partir de les 17.00h, per realitzar-hi la gimcana fotogràfica.
També s’autoritza muntar dues taules i una carpa i se’ls hi facilitarà un punt de llum.
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.
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•

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 localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
En cas de forts vens, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ACUDAM, EN QUÈ DEMANA CADIRES PER AL DIA 16 DE MAIG DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Angelina Roure, en representació
d’Acudam, en què demana que se’ls faciliti 200 cadires al pati de l’Acudam amb motiu de la
celebració d’un dinar, el dia 16 de maig de 2018.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Acudam, en què demana que se’ls faciliti
200 cadires al pati de l’Acudam amb motiu de la celebració d’un dinar, el dia 16 de maig de
2018.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
25.

RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS SR. MENDOZA GONZALEZ, VICTOR.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat d’ofici per reconèixer els
serveis previs a la persona que seguidament s’indica a partir de la incorporació a
l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de treball, següent:
Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria

Sr. Mendoza Gonzalez, Víctor
47693768W
Funcionari Interí
Administració Especial
Serveis especials
Agent Policia Local

D’acord amb l’informe lliurat al respecte i, en aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a les administracions i Reial decret
1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de anterior, es reconeixen els
serveis prestats a la persona esmentada anteriorment.
A la vista dels informes lliurats i atenent l’acreditació dels serveis realitzats, la Junta de
Govern, per unanimitat, ACORDA:
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Primer. Reconèixer a la Sr. Mendoza Gonzalez, Víctor els serveis prestats en altres
administracions públiques i els prestats a l’Ajuntament de Mollerussa següents:
a) Serveis prestats amb anterioritat al dia 05/02/2018.
Ajuntament
Ajuntament
C2)
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
C2)

d’Almacelles
de Puigcerdà:

0 anys, 7 mes, 2 dies (Subgrup C2)
2 anys, 3 mesos, 1 dies (Subgrup

de
de
de
de

0 anys, 1 mes,
1 anys, 2 mes,
0 anys, 9 mes,
0 anys,

Sant Sadurní d’Anoia
Les Borges Blanques
Balaguer
Vandellós

28 dies (Subgrup C2)
15 dies (Subgrup C2)
21 dies (Subgrup C2)
2 mesos, 19 dies ((Subgrup

b) SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA: s’adjunta certificat ANNEX
I.
Ajuntament de Mollerussa
0 anys, 3 mes, 3 dies (Subgrup C2)
Antiguitat acumulada: 5 anys 4 mesos 20 dies a data 8/05/2018
Retroacció: Es reconeix l’antiguitat des del dia 18/12/2012
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes
tindran la consideració de triennis en l’estructura retributiva. En conseqüència, es declaren
els venciments de triennis següents:
Venciment trienni 1
Grup/Categoria
Percentatge

18/12/2015
C1
100,00%

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics
corresponents.
26.

RECONEIXEMENT DEL 13È. TRIENNI AL SR. MARTINEZ SANCHEZ, JUAN.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 13è. trienni a favor del Sr.
MARTINEZ SÁNCHEZ, Juan de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, adscrit a l’Escala Administració Especial, Cos Policia Local, Escala intermèdia,
categoria sotsinspector, grup C, subgrup C1, (Ref. 084), amb efectes des del dia 07 de maig
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. MARTINEZ SÁNCHEZ, Juan de la plantilla de personal
funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball de sotsinspector
(Ref. 084), el 13è. trienni d’ordre, del subgrup C1, des del dia 7 de maig 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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27.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 13/2018

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 174.379,77€.
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 13/2018, per import global de 174.379,77€.
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.
28.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 1R TRIMESTRE 2018.

Vista la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2018 presentada per l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer. Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 1r trimestre de 2018 dels
tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:

138.826,52 €
119.878,84 €
24.698,54 €
314,20 €

Segon. Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.
29.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS OAGRTL DIPUTACIÓ DE LLEIDA. LID ENDESA
ENERGIA, SAU

ANTECEDENTS:
En data 12-05-16 es va notificar la LID 1665000011 de taxa per ocupació del subsòl, el sòl i
la volada, exercici 2016, a nom de Endesa Energia, SAU i per un import de 945,61 €.
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Aquesta LID no es va ingressar en voluntària i al setembre de 2017 es dona trasllat a
l’OAGRTL per a la seva recaptació en via executiva.
L’OAGRTL emet un abonaré amb número 1231236 a nom de Endesa Energia, SAU per
import total de 1.044,52 €, amb el següent desglossament:
Import Principal:
Recàrrec:
Costes:

945,61
94,56
4,35
----------1.044,52

En data 30-04-18 Endesa Energia, SAU ingressa aquesta quantitat en un compte bancari de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Atès que la recaptació en via executiva esta delegada a l’OAGRTL, aquest sol·licita l’ingrés
de l’import pagat per Endesa Energia, SAU al seu compte corrent (ES40-2100-9046-95020000-0192).
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos per import de 1.044,52 € a favor de l’OAGRTL de
la Diputació de Lleida en concepte de LID per taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada,
exercici 2016, a nom de Endesa Energia, SAU.
Segon. Notificar aquest acord a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida als efectes oportuns.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes
oportuns.
30.

AJORNAMENT I FRACCIONAMENT PER DEUTES GESTIONATS PER L’OAGRTL DE
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. EXPEDIENT 12419.

L’Ajuntament de Mollerussa té delegades en l’organisme autònom de gestió i recaptació de
tributs locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, mitjançant conveni amb vigència des de l’1
de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Vista la sol·licitud presentada per l’OAGRTL per informar la sol·licitud d’ajornament i
fraccionament, en 18 terminis de diversos deutes tributaris, exercicis 2014 a 2017, referent
a l’expedient 12419.
Atès que la vigent Ordenança General de l’OAGRTL estableix en el seu article 63.3.c) que
caldrà, per tal de concedir aquest tipus de fraccionament (superior a 12 mesos), l’informe
favorable de l’òrgan competent de l’ens titular del deute.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Aprovar l’excepcionalitat de l’expedient i acceptar la proposta d’ajornament i
fraccionament a 18 mesos, expedient 12419, per diversos deutes tributaris, exercicis 2014 a
2017.
Segon. Notificar aquest acord a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida als efectes oportuns.
31.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 13/2018.

Vista la relació núm. 2018/13 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 10 expedients i que importa la quantitat
427,08 €.
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. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/13, corresponent al període entre els dies 23 al 29 d’abril de 2018.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
32.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 14/2018.

Vista la relació núm. 2018/14 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 12 expedients i que importa la quantitat
1.115,58 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/14, corresponent al període entre els dies 30 d’abril al 6 de maig de 2018.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
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33.

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ CARME, NÚM.1.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Carrer Carme 1, amb referència cadastral
4611709CG2141S0001HL, propietat de Jordi Pujol Torrent (78084249P) i Maria del Carme
Merce Tella (78081004Y), es vol destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb JORDI PUJOL TORRENT (78084249P) i MARIA
DEL CARME MERCE TELLA (78081004Y), propietaris del solar ubicat al carrer Carme 1, amb
referència cadastral 4611709CG2141S0001HL.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament.
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D’altra part, el senyor Jordi Pujol Torrent, major d’edat, amb DNI 78084249P i la senyora Maria del
Carme Merce Tella, major d’edad, amb DNI 78081004Y, domiciliats al C/ La Creu 6, de Mollerussa
(25230).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jordi Pujol Torrent i
la senyora Maria del Carme Merce Tella en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i efecte
d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en determinats
indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints particulars propietaris de
solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Que el senyor Jordi Pujol Torrent i la senyora Maria del Carme Merce Tella, són titulars del següent solar
gravat pels tributs i amb les quanties següents:
Solar
C/ Carme, 1

Referència cadastral
4611709CG2141S0001HL

IBI 2017
570,86 €

Clavegueram 2017
35,64 €

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

El Secretari,

La part interessada,

-------------------34.

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ LA CREU, NÚM. 8.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Carrer La Creu 8, amb referència cadastral
4611714CG2141S0001AL, propietat de GUIU TUTUSAUS, JOSE MARIA (40783421M), es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb GUIU TUTUSAUS, JOSE MARIA (40783421M),
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propietari del solar ubicat
4611714CG2141S0001AL.

al

Carrer

La

Creu

8,

amb

referència

cadastral

Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, el senyor Jose Maria Guiu Tutusaus, major d’edat, amb DNI 40783421M, domiciliat al C/
Carme 1, 4 3 de Mollerussa (25230).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jose Maria Guiu
Tutusaus en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i efecte
d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en determinats
indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints particulars propietaris de
solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Que el senyor Jose Maria Guiu Tutusaus és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les
quanties següents:
Solar
C/ La Creu 8

Referència cadastral
4611714CG2141S0001AL

IBI 2017
352,52 €

Clavegueram 2017
22,01 €

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
de vehicles,
CONVENEN
Primer.- El senyor Jose Maria Guiu Tutusaus autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la utilització
temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de
vehicles.
Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018 i el dia 31 de
desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.

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.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a l’IBI de
naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar objecte del conveni, o la
part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament
mitjançant compensació.
Quart.- El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic requisit d’un
preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser objecte de denúncia,
també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la prevista en l’apartat anterior, en el
qual cas quedarà resolt al venciment del termini de vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest conveni,
les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran aquesta
naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat de les
esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via pública, enllumenat públic
i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures provisionals,
inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per part de l’Ajuntament de
Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres,
guixetes, marquesines i similars.
Sisè.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos
d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar
denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el
segon any i un 25% el tercer any.
Setè.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap relació
arrendaticia.
Vuitè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que pugui
derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les d’instal·lació i
desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es puguin derivar de la seva
explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,

-------------------35.

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ ENRIC GRANADOS
NÚM. 14.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
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Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Carrer Enric Granados 14, amb referència cadastral
5209201CG2150N0001BZ, propietat de MAYORAL GOU, RAMONA (40689376F), es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb MAYORAL GOU, RAMONA (40689376F),
propietari del solar ubicat al Carrer Enric Granados 14, amb referència cadastral
5209201CG2150N0001BZ.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, la senyora Ramona Mayoral Gou, major d’edat, amb DNI 40689376F, domiciliat al
Colon 34, 1 1 del Palau d’Anglesola (25243).

C/

INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i la senyora Ramona Mayoral
Gou en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i efecte
d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en determinats
indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints particulars propietaris de

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Que la senyora Ramona Mayoral Gou és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les quanties
següents:
Solar
C/ Enric Granados 14

Referència cadastral
5209201CG2150N0001BZ

IBI 2017
785,48 €

Clavegueram 2017
49,04 €

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

El Secretari,

La part interessada,

-------------------36.

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:
36.1.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 1 “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL COL·LECTOR
D’AIGÜES PLUVIALS”.
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 CONSTRUCTIU DEL COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS.
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 71.230,59€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Aroa Guardiola i
Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, VOLTES CONNECTA SLU.

Vist l’informe d’Intervenció, 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.
36.2.- PREUS PÚBLICS PARTICIPACIÓ “MON AMOUR SUMMER FESTIVAL”
En el Consell Directiu del Patronat de Fires de Mollerussa de 07-05-2018, es va donar
compte de la realització del festival d’estiu “MON AMOUR SUMMER FESTIVAL”.
'Mon Amour Mollerussa Summer Festival' és un certamen musical que s'ha programat a la
per als propers 22 i 23 de juny.
Aquesta activitat es pot considerar inclosa dins de les activitats o finalitats previstes amb el
seu estatut. En concret en el desenvolupament econòmic, social i turístic del municipi.
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Se preveu una assistència entre 4.000 i 5.000 persones entre els dos dies al recinte del
festival. Amb un pressupost de 160.000 euros.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el preu públic per als assistents següents:
- Entrada per una dia :
23 € (IVA inclòs).
- Abonament per dos dies: 40 € (IVA inclòs).
- Abonament especial:
35 € (IVA inclòs).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Patronat de Fires i serveis econòmics municipals als
efectes oportuns.

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