AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 14 de març de 2019. 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 i Sra. Dolors Bargalló Vidal
Excusen l’assistència els regidors Sr. Josep Àngel Lavin LLano, 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 734,31€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

38/2019
JULI NIUBO CAVA
CARRER NOU VIAL DE LA CTRA DE MIRALCAMP, 6
190,00
95,00
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:

39/2019
C.P AVINGUDA CANAL, 9
AVINGUDA CANAL, 9
54,51
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:

46/2019
C.P CATALUNYA 2 B
AVINGUDA CATALUNYA, 2 B
35,36
17,68
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:

47/2019
ROSELL ROIG CB
AV. CANAL, 7 BAIXOS LOCAL 6
18,00
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:

48/2019
AGRICULTORES UNIDOS, SA
AVINGUDA BALAGUER, 20
35,00
17,50
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:

49/2019
SANDRA GIRIBET ESTRADA
C/ SANT RAMON, 5
82,28
41,14
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:

50/2019
JOAN Mª CARNE BAIGET
C/ FOLCH I TORRES, 14
34,30
17,15
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:

51/2019
MASNOSTRE, SL
PLAÇA MANUEL BERTRAND, 13
56,26
28,13
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:

52/2019
BLANCA COLL CAJAL
AVINGUDA BALAGUER, 23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 2 “REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE
L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT
ESCOLTA “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Reforma i redistribució de l’edifici de l’antiga discoteca musicland
per a dependències de l’agrupament “Cal Met” i altres entitats del municipi .
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Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 41.110,44€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres la Sra. Aroa Guardiola i
el Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, EDIFISA ENTER, SL

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.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ESPAIS
PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ACCCIONS DE PROMOCIÓ
INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2019.

L’objecte dels contractes és la utilització publicitària d’unitats d’espai en diversos mitjans de
comunicació escrits, electrònics, orals i audiovisiuals, per realitzar accions de promoció
institucional de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
79341000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, els contractes es poden
considerar menors, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros.
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2019, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que els contractistes no han subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, dins del vigent exercici pressupostari.
Vistos els pressupostos presentats per les empreses contractistes i atès que aquestes
disposen de la capacitat d’obrar, de l’habilitació empresarial i professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS
DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2019. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec
del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT esmentats en els
termes següents:
Mitjans escrits:



Adjudicatari: Diari “La Mañana”
Preu del contracte: 8.944,87 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Diari “El Segre”
Preu del contracte: 10.860,23 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Comarques Ponent
Preu del contracte: 7.683,98 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: El Punt avui
Preu del contracte: 3.000 € (IVA inclòs).

Mitjans electrònics:



Adjudicatari: Territoris.cat
Preu del contracte: 4.404,40 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Vila Web Mollerussa
Preu del contracte: 3.902,25 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Surtdecasa Ponent
Preu del contracte: 326,70 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Lleida.com
Preu del contracte: 199,65 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Lleida diari.cat
Preu del contracte: 726,00 € (IVA inclòs).

Mitjans orals:



Adjudicatari: Ràdio U-A-1
Preu del contracte: 1.210 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Ràdio RAC 1/RAC 105
Preu del contracte: 1.742,40 € (IVA inclòs).

Mitjans audiovisuals:


Adjudicatari: Lleida Televisió
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Preu del contracte: 3.332,34 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Programa de tv on line “Igual que jo”
Preu del contracte: 726,00 € (IVA inclòs).

Tercer. Els contractes resten subjectes a les següents condicions:


Durada del contracte:
El termini d’execució del contracte s’estableix des de l’01.01.2019 al 31.12.2019.



El pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
MOLLERUSSA TV. ANUALITAT 2019.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
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euros. Per a la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 6.000,00 euros IVA exclòs a raó de
500,00 €/mes (IVA exclòs) presentada per part de Mollerussa Audiovisuals, SL propietària de
la plataforma de “Mollerussa Televisió” –www.mollerussa.tv- a través de la qual es possible
l’emissió de vídeos notícia, reportatges i publicitat. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
MOLLERUSSA TELEVISIÓ: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MOLLERUSSA
AUDIOVISUALS, SL amb el CIF B-25799222 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Mollerussa Televisió" -www.mollerussa.tv
2. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa.
3. Distribució dels vídeos informatius a través de la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya.
4. Entrega a la finalització de la vigència del contracte d’una còpia en digital de tot el
material enregistrat on participi l’Ajuntament de Mollerussa, així com qualsevol editat
o brut que demani aquest.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació serà a raó de 605,00 €/mes IVA inclòs, la qual cosa suposa un cost
total estimat del contracte de 7.260,00 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent.
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3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: de
l’01.01.2019 al 31.12.2019.
4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
EL PLA D’URGELLTV.CAT ANUALITAT 2019.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
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amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 2.040 euros IVA exclòs presentada
per part de GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, SLU, propietària de la web El Plad’UrgellTV.cat, la
qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
MOLLERUSSA TELEVISIÓ: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIÓ
PUBLICITAT SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat al Web “El Pla d’UrgellTV.Cat" .
2. Confecció de vídeos informatius de 60’ de notícies sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa.
3. Entrevistes de text i foto.
4. Entrevista de vídeo de 15’.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació del servei ascendeix a la quantia de 2.468,40 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme durant el següent període: de
l’01.01.2019 al 31.12.2019.
4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.
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Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
TELEVISIÓ PONENT. ANUALITAT 2019.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per import de 1.000 euros IVA inclòs, per part de MEDIAPONENT, SL propietària de la web
“Televisió Ponent” –www.teleponent.cat- a través de la qual es possible l’emissió de vídeos
notícia, reportatges i publicitat. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar, de l’habilitació
empresarial i professional necessària per a realitzar les prestacions objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS de
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. TELEVISIÓ PONENT. ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la
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despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de
l’exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MEDIAPONENT,
SL amb el CIF: B25818378 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Televisió Ponent" -www.teleponent.cat2. Publicació de notes de premsa més importants incloses les de l’acn amb suport
audiovisual
3. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa els quals anirien enllaçats en l’espai web municipal de
manera permanent.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació 1.000 € IVA vigent inclòs. El pagament requerirà, en tot cas,
l’aprovació de la factura/res per part de l’òrgan competent.
3. Durada:
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2019 al 31.12.2019.
4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.”
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: GESTIÓ I SEGUIMENT DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. ANUALITAT 2019.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió i seguiment de les
informacions que sobre Mollerussa apareixen en els mitjans de comunicació en tots els
formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes socials).
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vist el Pressupost per import de 4.328 euros IVA exclòs presentada per part de My News, SL.
Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària
per a realitzar la prestació objecte del contracte.

En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE
GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT “MY NEWS”.
ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa My
News, SL amb el CIF B-60834645, d’acord amb els termes següents:

Objecte del contracte:
El servei de gestió i seguiment de les informacions que sobre Mollerussa apareixen en els
mitjans de comunicació en tots els formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio,
televisió i xarxes socials).


Retribució del servei: 5.236,88 € (IVA inclòs).

El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.

Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 01.01.2019
al 31.12.2019.
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Pròrroga del contracte i revisió de preus:

El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.


Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la
LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSCRIPCIÓ DELS
SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. ANUALITAT
2019.

L’objecte del present contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos
escrits d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i
imatges qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalana de Notícies durant l’anualitat
2019.
El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a)
segon paràgraf, estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte
la subscripció de revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la
seva preparació i adjudicació es regirà per allò establert al Llibre Primer i al Llibre Segon de
la LCSP. Pel que fa referència als seus efectes i extinció, li serà d’aplicació les normes de dret
privat, de conformitat amb allò que estableix l’art. 26.2 de la LCSP.
D’acord amb allò establert a l’apartat primer de la Disposició addicional novena de la LCSP, la
subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport, així com la
contractació de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la
mesura en que resultin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la seva
subscripció i contractació, podran efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia, sempre
que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les
normes establertes en aquesta llei per als contractes menors i amb subjecció a les condicions
generals que apliquen els proveïdors, incloses les relatives la les formes de pagament.
En conseqüència, la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant
la necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
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Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 445,08 euros IVA exclòs presentada
per part de Intracatalonia, SA -Agència Catalana de Notícies-. Atès que l’empresa disposa de
la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació
objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte
la SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES. ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb
el CIF A-61844411 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos escrits
d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i imatges
qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalan de Notícies.
2. Retribució del contracte:
El cost del servei és de 538,55 € (IVA inclòs). El pagament requerirà, en tot cas,
l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 01.01.2019
fins al 31.12.2019.
4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la
LCSP.
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Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
10.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ
AMB L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

La voluntat de les parts es Impulsar accions per promoure, implantar i coordinar activitats
formatives, de difusió i de bones pràctiques en el Suport Vital (SV) i Ressuscitació
cardiopulmonar (RCP) a l’àmbit del municipi de Mollerussa.
En consideració a quant s’ha exposat; a la vista de la proposta de conveni de col·laboració i
tenint en compte que, en aquesta proposta s’hi dóna la concurrència de les competències
que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya) reconeix al municipi en matèries com l’educació i la cultura, l’objecte
d’aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic. Tanmateix, valorant la repercussió
d’aquest esdeveniment per a la ciutat, aquesta activitat contribueix a la satisfacció de les
necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la
mateixa llei.
A la vista de quant s’ha exposat i dels antecedents obrants la Junta de Govern de
l’ajuntament, per unanimitat del membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la formalització del conveni de col·laboració ENTRE EL CONSELL CATALÀ
DE RESSUSCITACIÓ i L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA per Impulsar accions per promoure,
implantar i coordinar activitats formatives, de difusió i de bones pràctiques en el Suport Vital
(SV) i Ressuscitació cardiopulmonar (RCP) a l’àmbit del municipi de Mollerussa conforme el
Text que figura en Annex a aquests acords.

Cinquè. Facultar l’alcaldia a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article
53.1.a) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DLEG 2/2003, de 28 d’abril).
ANNEX:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ
AMB AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Mollerussa, xx de _____ de 2019
REUNITS:
D’UNA PART el Sr. Marc Solsona Aixalà, en la seva condició d’Alcalde de Mollerussa
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D’UNA ALTRA PART, el Dr. Manel Cerdà Vila, major d'edat, amb D.N.I. Núm. 37708521K,
amb domicili a Valldoreix.
Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat d’obrar suficient per subscriure aquest
acord.
MANIFESTEN:
Que aquest acord de col·laboració entre les parts s’emmarca en el projecte pilot CREC
(Comunitat de Rescatadors Cardíacs) que es du a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Mollerussa i Cardionlive SL.
La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
(L’Acadèmia) és una institució de caràcter científic que organitza activitats encaminades a la
promoció i difusió de la cultura i la formació en el camp de les Ciències de la Salut.
El Consell Català de Ressuscitació (CCR) és una associació de caràcter científic formada per
societats que tenen una activitat en el camp del suport vital i la ressuscitació
cardiopulmonar, tant en la seva vessant assistencial com en la docent i d’investigació. El CCR
forma part del Consejo Español de RCP i de l’European Resuscitation Council.
En el marc de col·laboració en les activitats formatives de l’Acadèmia, és voluntat d'ambdues
institucions fomentar la cooperació mútua.
ACORDEN:
Impulsar accions per promoure, implantar i coordinar activitats formatives, de difusió i de
bones pràctiques en el Suport Vital (SV) i Ressuscitació cardiopulmonar (RCP) a l’àmbit del
municipi de Mollerussa.
Compromisos per part de AJUNATMENT DE MOLLERUSSA
Primer.- L’activitat en la formació en Suport Vital es realitzarà d’acord amb els criteris
d’acreditació establerts pel CCR (Sol·licituds de cursos per la Web, instructors acreditats,
relació instructor/alumnes, material de cursos, utilització dels manuals oficials, expedició dels
certificats, etc.).
Segon.- AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA informarà a la Direcció del CCR de les activitats que
tinguin relació amb el Suport Vital i facilitarà les auditories docents que estableixi el CCR.
Tercer.- Les despeses que se’n derivin d’aspectes concrets d’aquest acord, seran prèviament
pressuposats i aprovades, llevat aquelles relatives a l’acreditació dels alumnes i instructors
que seran sense cost.
Quart.- L’entitat Neosalus Soltions SL, empresa col·laboradora amb el CCR, participarà en el
projecte donant el suport que sigui necessari de suport i supervisió del desenvolupament del
projecte de formació.
Cinquè.- L’entitat Neosalus Solutions SL, empresa col·laboradora amb el CCR, realitzarà la
formació inicial en SVB i DEA per als 16 instructors proposats per part de l’Ajuntament de
Mollerussa. El cost tant d’impartició, taxes i altres, serà assumit per Neosalus.
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Sisè.- L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA facilitarà les instal·lacions necessàries per dur a
terme tant la formació inicial en SVB i DEA dels instructors, la formació d’instructors i les
formacions que es duran a terme a la població.
Setè.- La coordinació dels grups de formació i la comunicació de la formació al CCR es farà
des de la regidoria de participació ciutadana de l’Ajuntament de Mollerussa. El director–
coordinador dels cursos s’encarregarà de la introducció de les dades dels alumnes a la web
del CCR per la certificació del curs.
Compromisos per part del CCR
Primer.- Formar els instructors necessaris per a les activitats docents, destinades a la
ciutadania, per a dur a terme el pilot (s’exclou la formació de primers interventors afectats
pel DOG 151/2012) En aquest cas, s’acorda la formació de 16 instructors en SVB i DEA de
forma completament gratuïta.
Segon.- Assessorament en les activitats formatives, de recerca, de difusió per qualsevol
mitja (paper, informàtic etc...) relacionades amb el camp del Suport Vital.
Durada
Aquest conveni tindrà una durada d'un any, prorrogable explícitament per períodes d’un any,
si cap de les dues parts no el denúncia.
Extingida la vigència, aquest instrument continuarà eficaç fins la finalització de les activitats
iniciades.
Protecció de dades personals
Totes les parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es preveu la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial les contingudes
a l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu y del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”).
I com a prova de conformitat, signen les parts aquest conveni per duplicat i a un sol efecte,
en la data esmentada a l'encapçalament.”
11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ TALMA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR L’ESPAI DE L’OFICINA JOVE TOTS ELS DIMARTS, DIJOUS FINS AL
27 DE JUNY DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Erika Castelló, en representació de
l’Associació Talma, en què demana autorització per utilitzar l’espai de l’Oficina Jove els
dimarts i dijous del mes de febrer fins el 27 de juny de 2019, de les 16.00h fins a les 17.00h,
per realitzar-hi el desenvolupament d’un projecte d’interès juvenil d’inserció i orientació
acadèmica i laboral.
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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 11.02.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Talma, la utilització de l’espai de l’Oficina Jove els dimarts i
dijous del mes de febrer fins el 27 de juny de 2019, de les 16.00h fins a les 17.00h, per
realitzar-hi el desenvolupament d’un projecte d’interès juvenil d’inserció i orientació
acadèmica i laboral.
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.
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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 respectar l’aforament total.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

Està prohibit fumar.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors, en cas de d’emergència
trucar al 112 i en cas d’emergència s’haurà de seguir les instruccions del personal de
l’Oficina Jove de Mollerussa.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

12.

SOL·LICITUD DEL SR. MANUEL MARTÍN ROLDAN, EN REPRESENTACIÓ DE
GRANJA MERFRAN SL EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL BAR
DELS PAVELLONS PER UBICAR-HI UNA ZONA DE BAR RESTAURANT

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Manuel Martín Roldan, en representació
de Granja Merfran SL, en què demana autorització per utilitzar el bar dels pavellons firals per
ubicar-hi una barra de bar restaurant.
L’autorització que atorgui l’Ajuntament només empara l’ocupació del domini públic, que és
única i exclusiva per a l’emplaçament i es circumscriu a la superfície concreta objecte
d’ocupació, prevista en el planell adjunt, en la que s’identifiquen els espais on s’emplaçarà la
barra de bar restaurant de la 147a Fira de Sant Josep de Mollerussa amb les superfícies
corresponents i no exclou que el titular d’aquesta, s’hagi de dotar d’altres permisos, llicències
o autoritzacions o estigui subjecte al compliment de qualsevol altre requisit d’indole legal o
administrativa per a l’exercici de l’activitat desenvolupada.

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 08.03.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Granja Merfran SL, la utilització de la part grafiada del bar dels
pavellons firals que ocupa una superfície de 301 m2, del dia 16 al 19 de març per al
muntatge, activitat i desmuntatge del bar restaurant de la 147a fira de Sant Josep

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

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 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.
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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 deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà de portar un certificat acreditatiu de trobar-se inscrit en el Registre Sanitari
de industries i productes alimentaris de Catalunya. Alhora haurà de g a ra nti r les
nor ma ti ves hi gie nico -s a nit ari es p el q ue fa a l’elaboració, manipulació i
trasllat dels aliments que seran empleats en un espai diàfan i cobert, facilitat
per part de l'Ajuntament.
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Contingut, Dedicació i Durada








L’activitat a realitzar per l’autoritzat inclou la instal·lació d’un bar restaurant per la
147a fira de Sant Josep de Mollerussa (2019)
Per Servei Restauració s’entendrà la prestació del subministrament directe als
usuaris a canvi de preu fixat, dels diversos menús, de consum immediat segons el
catàleg de característiques orientatiu que s’insereix en Annex, a més de les
prestacions del servei de sala i neteja, en els termes següents:
Elaboració de 120 menús diaris, els dies 16, 17, 18 i 19 de març de 2019, conforme
les CARACTERÍSTIQUES I COMPOSICIÓ DELS MENUS PROPOSATS que
s’indiquen seguidament (ANNEX 1).
Servei de sala de 13:30h. a 16:00h. els dies 16, 17, 18 i 19 de març. (Entenent com
a tal l’atenció als usuaris per a servir-los els plats escollits, aportant l’empresa els
estris i personal necessaris per a l’exposició, manteniment i distribució dels menjars i
beures inclosos en el menú.)
Servei de neteja de taules de 13:30h. a 16:00h. els dies 16, 17, 18 i 19 de març.

Determinació de l’import de l’autorització
Les modalitats legals de determinació del import pot efectuar-se en base als paràmetres
següents:
a) referit a components de la prestació,
b) referit a unitats d’execució,
c) referit a unitats de temps,
d) Fixar-se a tant alçat quan no sigui possible o convenient la seva descomposició,
e) Resultar de l’aplicació de honoraris per tarifes
f) Una combinació de vàries d’aquestes modalitats.
En el cas que ens ocupa la modalitat és la combinació dels apartats a) i b): és a dir,
components de la prestació i unitats d’execució. Tot i així, la facturació final dependrà del
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nombre total d’unitats d’execució, en aquest cas, menús, servits durant els dies de contracte
vigents.
El preu del servei es fixa en setze euros (16,00 €) per menú servit, inclòs IVA.
L’import de l’autorització, IVA inclòs, es de: 7.680 € (120 x 4 x 16 = 7.680 €). Fen una
relació comparativa amb les anualitats precedents el nombre de menús servits diaris
ascendeix a 120.
Obligacions bàsiques del autoritzat:


L’autoritzat s'obliga a prestar els serveis amb diligència, inclosa la correcta atenció
als usuaris, i percebrà com a contraprestació als seus serveis i vendes la quantitat
que sigui procedent atenent el criteri següent: setze euros (16,00 €) per menú
servit, inclòs IVA.

El servei de bar restaurant ha d’estar en funcionament al moment de l'obertura de la
Fira, en els termes pactats.

Haurà de prestar el servei ininterrompudament durant l'horari oficial tots els dies de
la Fira fixat contractualment.

L’Adjudicatari s'obliga a conservar les instal·lacions en perfecte estat de
manteniment, neteja i higiene, en els termes pactats. OAM FIRA MOLLERUSSA es
reserva les facultats inspectores inherents a la constatació del funcionament normal i
correcte del Servei.

L’Adjudicatari gaudirà dels dret a l'ús directe i personal de les instal·lacions, per sí i
els seus empleats.

L’Adjudicatari s'obliga a respondre dels danys i perjudicis que pugui causar als
interessos del Patronat, que serà exigida pel procediment administratiu adient.

L’adjudicatari assumeix la obligació d'abandonar i deixar lliure a disposició del
Patronat, un cop finalitzat acabat el termini contractual, el lloc de la prestació. Això
no obstant, se li reconeix el dret a disposar d’un termini prudencial per a complir
amb aquesta obligació.
a) L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA podrà imposar les sancions per incompliment de
l’autorització, dins dels límits legals que estableixi la normativa d'aplicació.
b) L’Autoritzat haurà de complir, en el que l’afecti, les normes que regulen els serveis
d'Hosteleria i Restauració i haurà d'estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions laborals i fiscals. De manera especial, el personal que presti el servei, directa
o indirectament, haurà de complir amb els requisits legals i disposar de les habilitacions
higièniques i sanitàries vigents.
c) La utilització de publicitat per part de l’adjudicatari en el recinte destinat a restauració,
de l’autorització, requerirà autorització prèvia de l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD ASSOCIACIO MALI BADEGNA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 24 DE MARÇ DE
2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Fousseny Diarra Diakite, en representació
de l’ASSOCIACIÓ MALI BADEGNA, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de
l’Amistat per la celebració d’una reunió de l’Associació el dia 24 de març de 2019, de les
15.00h fins a les 18.00h.
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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 08.03.2019 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 MALI BADEGNA la utilització de la sala 2 de l’Amistat per
la celebració d’una reunió de l’Associació el dia 24 de març de 2019, de les 15.00h fins a les
18.00h.
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
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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.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

14.

SOL·LICITUD ESCOLA VEDRUNA “EL CARME” MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT PER
A REPRESENTAR L’OBRA “ELS PASTORETS”.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Lourdes Puigpelat Martí, en
representació de l’Escola Vedruna “El Carme” Mollerussa,en què demana autorització per
utilitzar la sala del Teatre l’Amistat els dies 17,18,19 i 20 de desembre de 2019 per realitzarhi l’obra de Teatre “Els Pastorets”.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria corresponent, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Desestimar l’Escola Vedruna “El Carme” Mollerussa,en què demana autorització per
utilitzar la sala del Teatre l’Amistat els dies 17,18,19 i 20 de desembre de 2019 per realitzarhi l’obra de Teatre “Els Pastorets” ja que la sala està ocupada per una altra activitat.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

15.

SOL·LICITUD DIABLES ARF MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 23 DE MARÇ
DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Soraya Molló Ruiz, en representació
DIABLES ARF MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de
l’Amistat durant la celebració de Sonsoran Dance Estudio el dia 23 de març de 2019, de les
23.00h fins a les 4.00 h.
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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 08.03.2019 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 DIABLES ARF MOLLERUSSA la utilització de la sala de ball de l’Amistat
durant la celebració de Sonsoran Dance Estudio el dia 23 de març de 2019, de les 23.00h
fins a les 4.00 h.
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.
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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 respectar l’aforament de 200 persones.

Respectar el descans dels veïns en horari de matinada.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte i no encendere cap tipus de foc.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 I LA SALA DE BALL
DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 30 DE MARÇ DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Eva Vall, en representació de la
FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA, en què demana autorització per
utilitzar la sala 2 i la sala de ball de l’Amistat per la celebració d’una jornada de formació,
acte musical i lliurament de carnets de monitor/a el dia 30 de març de 2019, de les 15.30h
fins a les 22.00h.
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 17.02.2019 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 FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA la utilització
la sala 2 i la sala de ball de l’Amistat per la celebració d’una jornada de formació, acte
musical i lliurament de carnets de monitor/a el dia 30 de març de 2019, de les 15.30h fins a
les 22.00h.
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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 de 200 persones.
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S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
Està prohibit fumar i encendre cap tipus de foc en tot el recinte.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.

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

17.

SOL·LICITUD OFICINA JOVE, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 30 DE MARÇ DE 2019

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’OFICINA JOVE, en què demanen
autorització per utilitzar el Pavelló Verd el dia 30 de març de 2019, per realitzar-hi un curs
pràctic de carretilles.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Oficina Jove, la utilització r del Pavelló Verd el dia 30 de març de 2019,
, per realitzar-hi un curs pràctic de carretilles.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:





Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
D’acord amb la sol·licitud, caldrà que a les 24.00 hores de la matinada els assistents a l’acte
abandonin l’esmentat pavelló.
No es podrà superar l’aforament de 150 persones.
En cas d’emergència trucar al 112.

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

18.

SOL·LICITUD JUNTA LOCAL AECC MOLLERUSSA , EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL PER FER
INSCRIPCIOSN DE LA CURSA POPULAR.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la JUNTA LOCAL AECC MOLLERUSSA, en què
demanen autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural els dies 1 i 15 d’abril de, per
realitzar-hi un les inscripcions de la cursa popular.
També sol·licita que se’ls faciliti una taula i quatre cadires per a fer les inscripcions.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Junta Local AECC Mollerussa, la utilització la sala del Centre Cultural
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els dies 1 i 15 d’abril de, per realitzar-hi un les inscripcions de la cursa popular.
També s’autoritza que se’ls faciliti una taula i quatre cadires per a fer les inscripcions.
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.
D’acord amb la sol·licitud, caldrà que a les 24.00 hores de la matinada els assistents a l’acte
abandonin l’esmentat pavelló.
No es podrà superar l’aforament de 150 persones.
En cas d’emergència trucar al 112.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ JOVENT DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU D’UN VERMUT MUSICAL EL DIA 16 DE
MARÇ DE 2019.

Vista la petició presentada per la Sra. Cristina Franci, en representació de l’Associació Jovent
de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola de Música,
de les 10.00h fins a les 15.00h, per celebrar el Vermut Musical el dia 16 de març amb motiu
de la Fira de Sant Josep 2019.
Així mateix, demana tres gàbies de taules, 4 gàbies de cadires, 3 jocs de contenidors, un
punt de llum lloc barra, un punt de llum lloc escenari, un escenari i tenir els lavabos oberts.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 12.03.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Franci, en representació de
l’Associació Jovent de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de
l’Escola de Música, de les 10.00h fins a les 15.00h, per celebrar el Vermut Musical el dia 16
de març amb motiu de la Fira de Sant Josep 2019.
Així mateix, s’acorda facilitar-los tres gàbies de taules, 4 gàbies de cadires, 3 jocs de
contenidors, un punt de llum lloc barra, un punt de llum lloc escenari, un escenari i tenir els
lavabos oberts.
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:
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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 el rebut i la pòlissa de l’assegurança.

Es considera activitat de caràcter associatiu amb aforament mig-baix, exclòs del
112/2010.

S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa,
en especial han d’assegurar que el nivell sono màxim no supero els 100 dB (A)
(LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB (A) (LAeq, 30
minuts) a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i
festius.

S’haurà de tenir una farmaciola i un extintor al recinte, en cas d’emergència trucar al
112.

No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD MARCOS TORTAJADA HERRAIZ (HIGSERGUISS SL), LLICÈNCIA
MUNICIPAL
DE
GUAL
PERMANENT.
PROPOSTA
DE
RESOLUCIÓ
DESFAVORABLE.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
DESFAVORABLES emesos al respecte, la Junta de Govern, 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.- Desestimar la petició de llicència municipal de gual permanent presentada per
MARCOS TORTAJADA HERRAIZ (HIGSERGUISS SL), atès que el local respecte al qual se
sol·licita, no reuneix les condicions reglamentàries.
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada, amb oferiment dels recursos
adients.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

21.

SOL·LICITUD MARIA MONCUSI SARRET, 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 la Sra. MARIA MONCUSÍ SARRET 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: 1428
Ubicació: C/ Cervera, 6
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.

22.

SOL·LICITUD MANUEL MONTULL ROIGÉS, DE CANVI D’EMPLAÇAMENT GUAL
PERMANENT NÚMERO 788 (DEL C/ABAT OLIBA, 7 AL C/URGELL, 8)

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,
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.- Autoritzar a la persona peticionària Manuel Montull Roigés el canvi d’emplaçament
del gual permanent LLICÈNCIA MUNICIPAL núm. 788, del c/ Abat Oliba, 7 al c/ Urgell, 8,
previ pagament dels drets establerts en les Ordenances Municipals.
Segon.- El titular haurà de pintar la vorada de l’accés al garatge de color groc i esborrar la
pintura groga de la vorada del C/ Abat Oliba, 7.
23.

SOL·LICITUD SERGI TROYANO ESCOBAR, 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
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l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a SERGI TROYANO ESCOBAR 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: 1423
Ubicació: C/ Josep Casanoves, 31
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.
24.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SEVENTEEN PB MOLLERUSSA SL “SEVENTEEN 17” N. EXP. OVP-TC:
2334/53/2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada Seventeen PB Mollerussa SL titular de
l’establiment denominat “SEVENTEEN17”, 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: SEVENTEEN PB MOLLERUSSA SL
Nom comercial: SEVENTEEN17
Ubicació: Pl. Manuel Bertrand, 17
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: març de 2019
Núm. Exp. OVP-TC: 2334/53/2019

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
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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.
S’adverteix que l’espai ocupat està inclòs en el projecte d’Urbanització de la Vilaclosa,
conseqüentment, l’espai s’haurà de deixar lliure quan s’executin les obres d’urbanització
en la part que sigui necessària per una bona execució de les mateixes.
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.
25.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. KEVIN ALSINA SALASA “BAR SCALIU” N. EXP. OVP-TC: 2334-48-2019.

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







Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: KEVIN ALSINA SALAS
Nom comercial: SCALIU
Ubicació: C. Cervera, 18, baixos
Metres quadrats: 13 m2
Període autoritzat: de març a octubre de 2019
Núm. Exp. OVP-TC: 2334-48-2019

2. Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.

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




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

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. SHAHID LATIF “PUHJABI GRILL” N. EXP. OVP-TC: 2334-38-2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Shahid Latif titular de l’establiment
denominat “PUHJABI GRILL”, 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: SHAHID LATIF
Nom comercial: PUHJABI GRILL
Ubicació: Pl. de l’Estació, 3
Metres quadrats: 7 m2
Període autoritzat: de febrer a desembre de 2019
Núm. Exp. OVP-TC: 2334-38-2019

2. Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
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La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.

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




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

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

27.

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

ANTECEDENTS:
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En data 30-10-17 es va notificar la LID 1765000024 de taxa per ocupació del subsòl, el sòl i
la volada, exercici 2017, a nom de Endesa Energia XXI, SLU i per un import de 6,72 €.
Aquesta LID no es va ingressar en voluntària i al juliol de 2018 es dona trasllat a l’OAGRTL
per a la seva recaptació en via executiva.
L’OAGRTL emet un abonaré amb número 1314738 a nom de Endesa Energia XXI, SLU per
import total de 11,74 €, amb el següent desglossament:
Import Principal:
Recàrrec:
Costes:

6,72
0,67
4,35
----------11,74

En data 19-12-18 Endesa Energia XXI, SLU 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 XXI, SLU 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 11,74 € 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 2017, a nom de Endesa Energia XXI, SLU.
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.

28.

RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. GABARRA ROSINACH,
GEMMA

Vista la sol·licitud presentada amb número de registre E001489-2019, de 21 de febrer, per la
Sra. Gabarra Rosinach, Gemma integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament,
en què renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se a jornada completa a partir del
dia 15 de març de 2019.
Atès que la Sra. Gabarra Rosinach, Gemma gaudeix d’una reducció de jornada d’un terç
de l’horari laboral amb la percepció del 80% de la retribució en base a conciliació de vida
laboral i familiar per tenir cura d’un/a fill/a menor de sis anys per acord de la Junta de
Govern de data 23/03/2017
Atesa la normativa aplicable al respecte, la Junta de Govern per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la petició de la Sra. Gabarra Rosinach, Gemma integrant de la plantilla
de personal d’aquest Ajuntament, en què renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se
a jornada completa a partir del dia 15 de març de 2019.
Segon. Posar en coneixement de la persona sol·licitant que la renúncia a aquest dret
implicarà l’abandonament definitiu de la pretensió que es concreta en la reducció de la
jornada per un fill o filla menor de sis anys i que ja no podrà exercir-se de nou.
Tercer. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal
perquè en tinguin constància.

29.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 3/2019

Vista la relació núm. 3/2019 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2 expedients i que
importa la quantitat de 848,11 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 3/2019, així com la determinació del
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

30.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 4/2019

Vista la relació núm. 4/2019 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 18 expedients i que importa la quantitat 702,44
€.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 4/2019, corresponent al període entre els dies 28 de gener al 10 de febrer de 2019.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
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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.

31.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 5/2019

Vista la relació núm. 5/2019 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 26 expedients i que importa la quantitat 640,62
€.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 5/2019, corresponent al període entre els dies 11 al 24 de febrer de 2019.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa 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.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS OAGRTL DIPUTACIÓ DE LLEIDA. LID 1753000025.

ANTECEDENTS:
En data 08-08-17 es va notificar la LID 1753000025 de taxa per tramitació activitat i
obertura d’establiment, exercici 2017, a nom de Mariana Constantin i per un import de
856,28 €.
Aquesta LID no es va ingressar en voluntària i al juliol de 2018 es dona trasllat a l’OAGRTL
per a la seva recaptació en via executiva.
L’OAGRTL emet un abonaré a nom de Mariana Constantin per import total de 1.079,22 €.
En data 18-02-19, Mariana Constantin realitza un ingrés parcial per import de 899,09 € 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 Mariana Constantin al seu compte corrent (ES40-2100-9046-9502-00000192).
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 la devolució d’ingressos per import de 899,09 € a favor de l’OAGRTL de la
Diputació de Lleida en concepte de LID per taxa per tramitació activitat i obertura
d’establiment, exercici 2017, a nom de Mariana Constantin.
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.
33.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 6/2019

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 227.961,17€.
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 6/2019, per import global de 227.961,17€.
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.
34.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA EXP. 2361-18-2019

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/3077, de data 27-02-2019, el Sr. RUALDO ENRIQUE PIMINCHUMO BETANCOURT
sol·licita targeta de resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2019, al
Sr. RUALDO ENRIQUE PIMINCHUMO BETANCOURT. Simultàniament s’aprova la liquidació de
taxa conforme a allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.

35.

TARGETA DE RESIDENT ZONA BLAVA EXP 2361-17-2019

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/2764, de data 21-02-2019, la Sra. AGNES RUBINAT ARQUE sol·licita targeta de
resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2019, a la
Sra. AGNES RUBINAT ARQUE. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò
que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.

36.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA EXP.2361-19-2019

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/3076, de data 27-02-2019, el Sra. Patricia Salas Pantoja sol·licita targeta de
resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
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-

tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2019, al
Sra. Patricia Salas Pantoja. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò
que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
37.

TARGETA
D’APARCAMENT
INDIVIDUAL
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-7-2019.

PER

A

PERSONES

AMB

Vist l’expedient tramitat per Maria Alvarez Rey amb DNI 78064750J per obtenir una targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Maria Alvarez Rey
DNI: 78064750J
Núm. targeta: 25137-2019-00009-4750J
Modalitat: Titular NO Conductor
Data de caducitat: març 2029

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
38.

TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMUNICIO.
EXP. 2860-8-2019

Vist l’expedient tramitat per Jaume Polo Silvestre amb DNI 40681335 Q per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Jaume Polo Silvestre
DNI: 40681335 Q
Núm. targeta: 25137-2019-00007-1335Q
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: febrer 2020
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
39.

ATORGAMENT AL/LA SR/SRA PEDRO DOMINGO SOLE D’UNA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

Vist l’expedient tramitat per Pedro Domingo Sole amb DNI 78087198J
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

TARGETA

obtenir una

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Pedro Domingo Sole
DNI: 78087198J
Núm. expedient: 25137-2019-00008-7198J
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: Febrer 2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

40.

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.
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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 els següents assumptes
40.1.-SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT D’ANTIQUARIS,
BROCANTERS I COL·LECCIONISTES EL DiES 16 I 19 DE MARÇ DE 2019
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jose Angel de Vicente, en representació de l’Associació
d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demana autorització per muntar les parades
a l’Avinguda Ermengol els dies 16 i 19 de març, amb motiu de la Fira de Sant Josep.
Així com també demana poder tancar els accessos (excepte veïns), els dos trams accés entre
l’Avinguda de la Fira i la carretera de Torregrossa en ambdós sentits per tal de poder-hi
muntar les parades.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de
Mollerussa a muntar les parades a l’Avinguda Ermengol els dies 16 i 19 de març, amb motiu
de la Fira de Sant Josep, atès l’informe de la Policia Local desfavorable, per motius
d’organització i seguretat de la Fira de Sant Josep els dies 16, 17,18 i 19 de març de 2019.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
40.2.-SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ACUDAM EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UNA CARGOLADA SOLIDÀRIA EL DIA 17 DE MARÇ DE 2019.
Vista la petició presentada pel Sr. Andreu Garcia, en representació de l’Associació ACUDAM,
en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola de Música, de les 9.00h
fins a les 15.00h, per organitzar una cargolada solidària organitzada per la FECOLL a benefici
de l’ACUDAM, el dia 17 de març amb motiu de la Fira de Sant Josep 2019.
Així mateix, demana poder disposar de 6 o 8 taules i 4 cadires.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 14.03.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Andreu Garcia, en representació de
l’Associació ACUDAM, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola de
Música, de les 9.00h fins a les 15.00h, per organitzar una cargolada solidària organitzada per
la FECOLL a benefici de l’ACUDAM, el dia 17 de març amb motiu de la Fira de Sant Josep
2019.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 8 taules i 4 cadires.
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,
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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 d’aportar el rebut i la pòlissa de l’assegurança.

Es considera activitat de caràcter associatiu amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.

S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sono màxim no supero els 100 dB (A) (LAeq, 60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB (A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.
Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius.

S’haurà de tenir una farmaciola i un extintor al recinte, en cas d’emergència trucar al 112.

No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
40.3.- SOL·LICITUD ASSOCIACIO CATALANA LUPUS E.G., EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER IL·LUMINAR UN MONUMENT A FI DE DIVULGAR LA MALALTIA.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada la Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ CATALANA
LUPUS EG, en què demana poder il·luminar de color lila (que és el color que representa
mundialment al lupus) un monument de la població, el proper dia 10 de maig de 2019, en
motiu del Dia Mundial del Lupus.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ CATALANA LUPUS EG, per il·luminar
de color lila (que és el color que representa mundialment al lupus) els porxos de l’edifici
consistorial, el proper dia 10 de maig de 2019, en motiu del Dia Mundial del Lupus.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta-dos 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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