AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 12 de juliol 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 507,50 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

136/2018
PUJOL GRIÑO VICTOR
C/ Mestre Enric Subirós, 2
29,00
14,50
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

139/2018
ROSET SOLE JOAN
C/ Montsec, 8 4-1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

140/2018
SUBIROS MASSANA ENRIC
c/Navarra, 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

141/2018
VILAMAJO FABREGAT JORDI
C/ Tossal Blanc, 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

143/2018
ARREDONDO RODRIGUEZ CRISTINA
C/ Avinguda de la Pau, 2 2n 2a
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00

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

144/2018
GARROFE ROCA SL
Av. Garrigues, 2
80,00
40,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

145/2018
FELIP CAMARASA PEPITA
Av. Catalunya 49 3-1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

146/2018
FELIP CAMARASA PEPITA
Av. Catalunya 49 3-1
8,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

147/2018
CP Academia, 10
C/ Academia, 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

148/2018
PALANCA SOLA CAMILO
C/ Arbeca cruïlla c/ UA-7
12,00
12,00
0,00
2000,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
TRAVESSERA DEL CARRER DOMÈNEC CARDENAL. ÀMBIT PLA DE BARRIS.
FASE 2. EXP. 06/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 31 de maig de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA DEL
CARRER DOMÈNEC CARDENAL. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2A. EXP. 06/2018, mitjançant
el procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació i la tramitació administrativa
urgent. Així mateix, es van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
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II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 13 dies naturals
perquè les empreses licitadores presentessin ofertes. Durant el termini establert es van
presentar les següents propostes segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa

Registre d’entrada

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
GARROFÉ S.A.U
VOLTES CONNECTA INFRAESTRUCTURES S.L.U

2018/5439
2018/5445
2018/5447

data__________
18-06-2018
18-06-2018
18-06-2018

III. En la data 21 de juny 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 140 de la LCSP. El mateix dia i també en reunió de caràcter intern, 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 31 del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 29 de juny 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, es va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 3 i es va
sotmetre 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 02 de juliol 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 puntuació i proposar l’adjudicació del contracte a favor de la millor oferta a
l’òrgan de contractació.
VI. En la data 10 de juliol 2018 (NRE 2018/6259), ha tingut entrada en aquest Ajuntament
la documentació requerida per part de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,
SAU, constatant-se pels serveis municipals competents, el compliment adequat del
requeriment efectuat.
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP que regeixen
l’empresa licitadora que hagi presentat
es qualificarà i en el cas de que aquesta
el contracte dins del termini màxim
adjudicatari.

el procediment,estableix que un cop aportada per
la millor oferta la documentació requerida, aquesta
sigui correcta, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar
de 3 dies a favor del licitador proposat com a

En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
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Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA DEL CARRER DOMÈNEC CARDENAL. ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 2A. EXP. 06/2018, a favor de l’empresa ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, de conformitat amb la proposta tècnica i en les
termes següents:
1. Proposta econòmica: 359.594,72 € (IVA inclòs)
2. Augment del termini de garantia: 5 anys
3. Termini d’execució: 3 mesos
4. Execució de les següents millores:
- Millora 1: Mobiliari urbà
- Millora 2: Tanques perimetrals parcel·les de l’ACUDAM
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article
151.4 del TRLCSP.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari per a què concórri a la formalització del contracte en
document administratiu, en el termini de set (7) dies hàbils següents a aquell en el que
rebin la notificació del present acord d’adjudicació tots els licitadors, i no podrà iniciar-se
l’execució del contracte sense la prèvia formalització, atès allò que estableix l’article 153.6
de la LCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte, juntament amb el corresponent contracte, en
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament al perfil del
contractant, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
4.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
PROJECTE
DE
REFORMA
I
REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND PER A
DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL
MUNICIPI. FASES 1 I 2. EXP. 07/2018.

Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les fases 1 i 2 del
PROJECTE DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA
MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL
MUNICIPI, de conformitat amb la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals.
El contracte es tipifica d’obres, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, és la següent: 45210000: Construcció general d’edificis.
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En l’expedient de contractació s’acredita la redacció de la memòria justificativa de la
necessitat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la LCSP, el Plec de les
Clàusules Administratives Particulars informats, l’informe de legalitat i l’informe de
fiscalització prèvia per part de la Intervenció. Així mateix, la inversió ha estat declarada la
plurianual per acord plenari de data 29 de juny de 2018.
El projecte consta de tres separates, denominades Fases 1a, 2a i 3a. Les fases 1a i 2a poden
ser objecte de contractació i execució de forma separada de la fase 3a, atès que son
susceptibles d’utilització independent per a l’ús general, de conformitat amb allò establert a
l’article 14.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). En tot cas, s’ha de dictar una resolució
administrativa prèvia que fonamenti la conveniència i possibilitat del fraccionament del
projecte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, ateses les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la
regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. AUTORITZAR el fraccionament del PROJECTE DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ
DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE
L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI, d’acord amb les
Fases d’execució amb els pressupostos de contractació (PEC) següents:
FASE 1. PEC 224.968,16 € IVA inclòs.
FASE 2. PEC 97.939,03 € IVA inclòs.
FASE 3. PEC 168.718,13 € IVA inclòs.
Segon. APROVAR l’expedient de contractació de les FASES 1 I 2 del PROJECTE DE
REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND
PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL
MUNICIPI. EXP. 07/2018, sota la modalitat licitatòria següent:
Procediment: obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies naturals, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es
clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a
les 13.00 hores del darrer dia hàbil.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats i es determinen els elements singulars següents:
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El pressupost total de licitació corresponent a les Fases 1 i 2 és el de 322.907,19 euros,
IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Pressupost base:
266.865,45 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:
56.041,74 euros
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives.
El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte es farà efectiu
d’acord amb el Pla de finançament plurianual per a les anualitats 2018 i 2019 amb les
anualitats i quanties, consignades i compromeses, següents:
Anualitat 2018
Partida pressupostària: 11.3372.6320000
Despesa consignada: 230.000,00 €
PROJECTE DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA
MUSICLAND. FASE 1.
Anualitat 2019
Partida pressupostària: 11.3372.6320000
Despesa compromesa: 121.708,14 €
PROJECTE DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA
MUSICLAND. FASE 2.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives.
Tercer. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
156.6 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels
acords adoptats.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
COL·LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ DEL 125È ANIVERSARI DE
MOLLERUSSA. EXP. 08/2018.

Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les obres necessàries per
a la col·locació d’un nou paviment de terratzo al pavelló municipal 125è aniversari, així com
l’equipament necessari amb la finalitat de permetre la pràctica de l’hoquei patins, de
conformitat amb el Projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell per encàrrec de l’Ajuntament, el qual ha estat aprovat inicialment.
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El contracte es tipifica d’obres, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, el codi CPV és el següent: 45432100-5: Treballs de pavimentació i revestiment de
terres.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció da la memòria del servei justificativa de
la necessitat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la LCSP, el Plec de les
Clàusules Administratives Particulars informats, l’informe de legalitat i l’informe de
fiscalització prèvia per part de la Intervenció. Així mateix, per la Intervenció s’ha certificat
l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de l’execució
del contracte, tot allò de conformitat amb el que estableix l’article 116 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del PROJECTE DE COL.LOCACIÓ DE NOU
PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI. EXP. 08/2018 sota la modalitat licitatòria
següent:
Procediment: obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies naturals, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es
clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a
les 13.00 hores del darrer dia hàbil.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
s’estableix a l’article 117 de la LCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici 2018.
Quart. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats.
En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals aplicables a la
contractació d’Obres i Instal·lacions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovades pel Ple de la
Corporació, en tot allò que no s’oposin a la LCSP.
El pressupost total de licitació és el de
198.340,14 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost base:
163.917,47 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:
34.422,67 euros
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

administratives.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
156.6 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
6.

SOL·LICITUD SRA. SONIA ORTIZ VIDAL, DEMANANT AUTORITZACIÓ CANVI
TITULARITAT DRETS SOBRE EL NÍNXOL 2.037 FILA 3 DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Sona Orttiz Vidal, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.037 fila 3ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom de la seva mare difunta segons Carta de Pagament 418 de 30 de juny
de 1987.
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 el nínxol 2.037 fila 3ª 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.
7.

SOL·LICITUD SRA. LUISA GIMENEZ ROMERO, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE EL NÍNXOL 1.970 FILA 5 DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Luisa Gimenez Romero, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.970 fila 5ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom de la seva padrina difunta segons Carta de Pagament 773 de 31
d’octubre de 1988i on està inhumada la seva mare.
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 el nínxol 1.970 fila 5ª 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.
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8.

SOL·LICITUD DEL SRA. CARMEN CARRERA MONTSERRAT, DEMANANT
AUTORITZACIÓ TRANSLACIÓ RESTES DEL NÍNXOL 1.245 FILA 5 AL 3.553
FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. M. Carmen Carrera Montserrat, a fi i efecte
de procedir a la translació de les restes del nínxol núm. 1.245, fila 5a. al nínxol núm. 3.553,
fila 3a. del cementiri municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer. Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 1.245, fila 5a. al nínxol núm.
3.553, fila 3a. del cementiri municipal.
Segon. En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada.
9.

SOL·LICITUD FRANCISCA VIDAL SANS, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, 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 amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a FRANCISCA VIDAL SANS previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1414
Ubicació: C/ Diputació, 4
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
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10.

SOL·LICITUD
PERMANENT.

RAFAEL

PINA

ROPERO,

LLICÈNCIA

MUNICIPAL

DE

GUAL

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, 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 amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a RAFAEL PINA ROPERO previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1415
Ubicació: C/ Tarragona, 41
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
11.

SOL·LICITUD MARTA SIMÓ ANGLÉS,
PERMANENT (SUBSTITUCIÓ DE PLACA).

LLICÈNCIA

MUNICIPAL

DE

GUAL

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de
la Policia Local, la Junta de Govern, considerant els antecedents exposats i en desplegament
de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a Marta Simó Anglés, llicència municipal de gual permanent (per
substitució de placa), subjectant-se a les condicions següents:
•
•

Número de placa de gual permanent assignada: 1413
Ubicació: C/ La Florida, 3 bxs. 1

Segon. Simultàniament, es dona de baixa la placa de gual número 0180.
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que l’autorització
meritarà la taxa corresponent fixada en l’ordenança fiscal número 6. Igualment, donar-ne
trasllat al servei de recaptació municipal i a la Policia Local.
12.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU
DE LA 2A EDICIÓ DEL “JULIOLFEST”

Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Àlex Català, en representació de Mollerussa
Comercial, en què demanen la utilització de diferents instal·lacions i material divers per dur

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

a terme la 2a. edició del “JULIOLFEST”, de les 18.00h fins a les 02.00h de la matinada, els
dies 20 i 21 de juliol 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 Mollerussa Comercial, la utilització de
diferents instal·lacions i material divers per dur a terme la 2a. edició del “JULIOLFEST” per
dur a terme la 2a. edició del “JULIOLFEST”, de les 18.00h fins a les 02.00h de la matinada,
els dies 20 i 21 de juliol de 2018, en els llocs següents:
- PARC MUNICIPAL: el dia 19 de juliol per al muntatge, els dies 20 i 21 de juliol per a la
realització de l’activitat i el dia 22 de juliol per al desmuntatge. També accés als lavabos
durant els tres dies.
- PAVELLÓ POLIESPORTIU: accés als lavabos del Pavelló Poliesportiu “Onze de
Setembre”, de les 08.0h del divendres fins a les 12.00h del diumenge, i també accés del
passadís del pavelló com a magatzem de les begudes, mobiliari, etc.
- FACILITAR-LOS MATERIAL: instal·lació de tres grups electrògens de 100kw de potencia
segons planell, instal·lació de punts de llum repartits per tot el recinte segons planell, un
escenari amb instal·lació de so i il·luminació, 10 bidons de brossa, 30 tanques, mupis amb el
cartell, 145 taules, 3 carpes, 1 toro, extintors, generadors i torre de llum, moqueta i 40
palets.
S’acorda facilitar-los el punt d’assistència Creu Roja, servei d’ambulància, la col·laboració de
la Brigada en retirar els bancs, retirar la barra gimnàstica, delimitar les zones de cada
expositor amb el marcador de guix, tancament del reg de la gespa, reg als passadissos,
fumigar la gesta anti mosquits, revisar les llums del parc que estiguin enceses a la nit i la
col·laboració el dia 19 i 20 de juliol. També s’acorda facilitar un telèfon d’emergència per
temes d’electricitat, aigua, wiffi, recollida de brossa, tancament del parc, servei de neteja i
reposició de paper dels lavabos, la contractació de vigilants i controladors de seguretat.
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.
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, el control d’entrada als lavabos del Pavelló Poliesportiu,
amb guarda de seguretat, i de la neteja dels mateixos.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA DE DIVERSES
PETICIONS PER AL DIA 28 DE JULIOL DE 2018.

Vista les sol·licituds presentades pel Sr. Amadou Dia, en representació de l’Associació
Senegalesa de Mollerussa, en què demanen la utilització d’instal·lacions i espais municipals
per dur a terme la Jornada Serigne Touba “Thiant”, el proper dia 28 de juliol de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 03.07.18 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 Senegalesa de Mollerussa,
la utilització d’instal·lacions i espais municipals per dur a terme la Jornada Serigne Touba
“Thiant” el proper dia 28 de juliol, en els llocs següents:
- SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT: durant tot el dia, per realitzar-hi activitats de
la jornada.
- OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: de les 17.30h fins a les 18.00h, recorregut de la Plaça
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Sant Jaume i carrer Balmes fins al Teatre l’Amistat, per realitzar-hi la Marxa per la Pau.
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 de 200 persones.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnica o fer flama viva a l’interior.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD CENTRE OBERT MUNICIPAL PAS A PAS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES
D’ESTIU AMB CARÀCTER GRATUÏT.

Es retira de l’ordre del dia.
15.

SOL·LICITUD TESTIMONIS DE JEHOVA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR UNA PARADETA INFORMATIVA DURANT TOT L’ANY 2018

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Garcia, en representació de Testimonis Cristians
de Jehovà, en què demanen autorització per muntar una parada informativa a la rotonda del
carrer Arbeca amb l’Avinguda del Canal, els dissabtes de 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als Testimonis Cristians de Jehovà el muntatge d’una parada informativa
a la rotonda del carrer Arbeca amb l’Avinguda del Canal, fins al 28 de juliol de 2018.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD CIRCO DE RODY ARAGON, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
INSTAL·LAR UN CIRC DEL DIA 5 AL 18 D’AGOST DE 2018.

Es retira de l’ordre del dia.
17.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 27 DE JULIOL DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti una tarima, dos punts
de llum, 400 cadires i 12 taules als jardins de la Casa Canal el dia 27 de juliol, amb motiu de
la celebració d’un concert de música.
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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què
demana que se’ls faciliti una tarima, dos punts de llum, 400 cadires i 12 taules als jardins de
la Casa Canal el dia 27 de juliol, amb motiu de la celebració d’un concert de música.
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.
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18.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 22/2018

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 26.771,18€.
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 22/2018, per import global de 26.771,18€.
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.
19.

SOL·LICITUD DE M.L.G. I A.L.G. DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA
DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància de M.L.G. i A.L.G. en la qual sol·liciten pròrroga per la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereus del seu pare el Sr. Francisco López
García.
ANTECEDENTS:
1.- En data 11 de gener de 2018 va morir el Sr. F.L.G., titular de la finca del Carrer
Tarragona, 5 (RC: 4300909CG2140S0001IW).
2.- En data 29 de juny de 2018, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 11 de gener 2019.
3.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
4.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer Aprovar la concessió de la pròrroga a M.L.G. i A.L.G. per a la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
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(IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent a l’objecte tributari situat Carrer
Tarragona, 5 (RC:4300909CG2140S0001IW).
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
20.

RELACIÓ CONVENIS PER A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES 1/2018

L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del primer termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2018.
Vista la relació núm. 1/2018, que s’adjunta com annex, de convenis per a la utilització
temporal de solars per a destinar-los a aparcaments públics de vehicles, corresponent al
primer termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2018.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis per a la
utilització temporal d’aparcaments públics de vehicles, que s’adjunta com annex, dels
imports equivalents al primer termini de l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2018, per un
import total de 16.657,14 €.
Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21.

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:
21.1.- SOL·LICITUD

SR. JORDI SOLANES, EN REPRESENTACIÓ DE LA
BOTIGA SCP, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER OCUPAR LA VIA
PÚBLICA, TAULES I CADIRES
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per La Botiga SCP titular de
l’establiment denominat “La Botiga”, demanant autorització municipal per ocupar la
via pública amb taules i cadires a la Plaça Manuel Bertrand núm. 19.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 l’informe desfavorable de la Regidoria de Seguretat
Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DESESTIMAR a La Botiga SCP l’esmentada petició ja que no hi ha prou
espai disponible degut a l’execució de les obres del Pla de Barris que s’estan
realitzant en aquest moment.
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.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i 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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