AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 2 de maig 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 sota la presidència de l’alcalde acctal.
Sr. Josep Simó Ribera i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusen l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona i la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
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 69,85 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

84/2019
JOAN CINCA BERENGUER
C/ PONENT, 18
4,00
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

86/2019
AULAESTUDI, SCP
PL MANUEL BERTRAND, 2 2 B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

90/2019
JAUME FIGUEROLA SAVADO
C/ FERRAN PUIG, 16
35,90
17,95
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. LLICÈNCIES D'OBRES 2019/88
PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 5 d’abril
de 2019, amb registre d’entrada General 2019/6225 de data 16 d’abril de 2019, llicència
municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres per a nova escomesa a la carretera de Miralcamp, 3 (per carrer
Llorenç Vilaró).

PEM: 250,00€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.
5a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de claveguera
etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
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6a.

7a.
8a.
9a.
10a.

El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250,00 €
5,00 €
12,00 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2019/88,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les
especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250,00 €
5,00 €
12,00 €

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

MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE TAXES DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM.
2019/19, SOL·LICITADA PER C.P CTRA. MIRALCAMP, 1.

Es dóna compte de l’expedient que afecta la llicència urbanística núm. 2019/19, i de
l’informe núm. 014/2019 lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...
ANTECEDENTS
· Que en data 26 de febrer de 2019 ha tingut entrada documentació per part del senyor
Gabriel Bartralot com a representant del sol·licitant, modificant el pressupost de la
intervenció executada en l’edifici de la comunitat i baixant amb aquest el pressupost
d’execució material de la llicència Exp. 2019/019.
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· En la sol·licitud de llicència d’obres Exp. 2019/019 es sol·licitava obres amb un pressupost
d’execució material de 6.700,00€.
· Les actuacions que s’han realitzat segons la nova documentació presentada ascendeixen a
la quantitat total de 3.464,00€.
INFORMO
- Aquestes obres no modifiquen les superfícies útils, així com actuacions a realitzar.
- Segons el sol·licitant el pressupost aportat a la sol·licitud de llicència inclou obres de
reforma del paviment de la zona de les escales.
- Segons visita efectuada a l’edifici el dia 26 de març s’observa per part del tècnic que
subscriu que les obres executades només s’han realitzat a l’àmbit del vestíbul d’entrada a
l’edifici.
CONCLUSIÓ
S’informa Favorablement la documentació presentada, fent constar el següent, en relació
a l’expedient:


Vist l’informe de Gestió tributària i Recaptació, la revisió dels impostos i taxes és la
següent:
Diferència de P.E.M per modificació
Aplicació ICIO 2,00 %

-64,72 €

Aplicació taxa 1,00 % ó 12,00 €

-32,36 €

Total impost modificació



5.

-3.236,00€

-97,08 €

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
019/2019.
CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 5 DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA. FASE 1.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Projecte de reforma de l’Ajuntament de Mollerussa. Fase 1.
Núm. Certificació: Núm. 5
Import: 128.548,31 €
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu la directora de l’obra el Sra. Núria Polo Escudé
amb el conforme del adjudicatari, BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS, 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.
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6.

CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC PER A LA
INSTAL.LACIÓ D’UN PARC D’ENTRENAMENT ESPORTIU MULTIFUNCIONAL
“STREET WORKOUT” AL PARC MUNICIPAL.

Exposició de fets:
En la data 24 de maig de 2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar inicialment el
DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN PARC D’ENTRENAMENT ESPORTIU
MULTIFUNCIONAL “STREET WORKOUT” AL PARC MUNICIPAL, redactat pels serveis tècnics
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, el qual pressupost
d’execució per contracta importa la quantitat de 15.377,56 €. L’acord d’aprovació inicial fou
sotmès a la preceptiva informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
publicació d’un edicte al BOP núm. 106, de data 01.06.2018, el qual es va elevar a definitiu
per mitjà de la Resolució de l’alcaldia de data 22.08.2018 publicada al BOP núm. 166, de
data 27.08.2018.
En la data 12.04.2019 ha tingut entrada al Registre Electrònic General l’informe tècnic emès
per part dels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el que es posa de
manifest l’existència d’un error de tipus aritmètic en l’import d’una partida del document
tècnic esmentat, en els termes següents:
…//…
INFORMO:
1. Que en data d’abril de 2018 es va presentar un Document tècnic per la instal·lació d’un
parc d’entrenament esportiu multifuncional “street workout” al Parc Municipal.
2. Que recentment s’ha efectuat una revisió del document i dels preus que hi constaven,
degut a que l’ajuntament té previst procedir a la contractació dels treballs.
3. Que en aquesta revisió s’ha detectat un error en l’import que es va fixar per la partida
d’instal·lació i muntatge del conjunt format per una estructura amb muntants de barres
d’acer lacat, pilars, ponts amb unions d’alumini lacat amb revestiments interns de gomes
antilliscants, visos i femelles d’acer inoxidable anti-vandàlics, muntada sobre daus de
formigó, inclòs anivellament i proves d’ús, que hauria d’ascendir a una quantitat de 1.346,39
€ i no els 380 € que es van fixar.
CONLCUSIÓ:
Atès el que s’ha dit fins ara, s’ha procedit a modificar el document tècnic per la instal·lació
d’un parc d’entrenament esportiu multifuncional “Street workout” al Parc Municipal.
...//...
Fonaments de dret:
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que:
“La competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Rectificar l’error de tipus aritmètic que s’ha posat de manifest en el DOCUMENT
TÈCNIC PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN PARC D’ENTRENAMENT ESPORTIU
MULTIFUNCIONAL “STREET WORKOUT” AL PARC MUNICIPAL, en els termes indicats
en l’informe tècnic.
Segon. Publicar el present acord al BOP de Lleida per al coneixement general dels
interessats, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
D’UN LOT DE LLIBRES DE NOVETATS I DE FONS EDITORIAL 2019 PER A LA
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un lot de llibres de novetats i de fons
editorial 2019, amb la finalitat de mantenir la qualitat de la col·lecció de llibres de la
Biblioteca Comarcal Jaume Vila i per a que els usuaris disposin de les darrers novetats
editorials publicades.
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
22113000-5que 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 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 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 presentat el pressupost del subministrament
per part de SALVADOR SARRI ESQUIUS amb el CIF 40664070-R, el qual disposa de la
capacitat d’obrar i habilitació empresarial necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’ADQUISICIÓ D’UN LOT DE LLIBRES DE NOVETATS I DE FONS EDITORIAL 2019 PER
A LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA. Simultàniament, aprovar la despesa que
comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de SALVADOR
SARRI ESQUIUS amb el CIF 40664070-R en els termes i condicions que es detallen
seguidament:

Preu del contracte: 5.000 € (IVA inclòs).
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 per l’òrgan competent.


Termini de lliurament:



El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils des de
l’adjudicació del contracte.
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.”
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.

El contracte té per objecte l’adjudicació de la gestió i explotació del bar ubicat al camp de
futbol municipal, mitjançant la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic.
Es tracta d’un contracte de naturalesa patrimonial i l’art. 59 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix que l’ús privatiu que
comporta la transformació o la modificació del domini públic, resta subjecte a concessió
administrativa la qual s’ha d’adjudicar mitjançant concurs d’acord amb d’acord amb els
preceptes que el propi Reglament determini, i subjectant-se a la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals. En l’expedient consta el Plec de clàusules econòmiques,
administratives i jurídiques particulars que hauran de regir la contractació.

Vist allò que s’estableix a l’article 218 i concordants 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 i els
articles 55 i ss. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en desplegament
de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a
proposta de la Regidoria de joventut, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar el Pressupost de les obres d’adequació de les instal·lacions del bar del camp
de futbol, redactat pels Serveis tècnics municipals per import de 3.630 €.
Segon. Autoritzar l’expedient que té per objecte la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, en règim de concurrència
pública sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Simultàniament, anunciar la convocatoria pública pel termini de 15 dies naturals comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat
termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores
del darrer dia hàbil.
Tercer. Aprovar els Plecs de Clàusules econòmiques, administratives i jurídiques que hauran
de regir la contractació de la concessió pel procediment i forma indicats, i altra documentació
de l’expedient que hauran de regir l’autorització.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats.”
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: SOLUCIÓ DE
GESTIÓ DE TORN PER A LA NOVA OAC.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de la llicència d’ús de la solució
informàtica per a la gestió de temps d’espera per a la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà, i el
paquet de hardward de suport.
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
48000000-8 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 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 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.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de Aplicacions Multimèdia Interactives, SL amb el CIF: B-61077020, el qual disposa
de la capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’adquisició de la llicència d’ús de la SOLUCIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE TORN PER
A LA NOVA OAC. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del
contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de Aplicacions
Multimèdia Interactives, SL amb el CIF: B-61077020, en els termes i condicions que es
detallen seguidament:


Preu del contracte: 8.259,04 € (IVA inclòs).
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 per l’òrgan competent.



Termini de lliurament:



El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils des de
l’adjudicació del contracte.
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.”
10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SEGURETAT DE LES
PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU. TEMPORADA 2019.
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L’objecte de la present contractació es la prestació del servei de seguretat per tal de garantir
l’ordre i la bona convivència en les piscines d’estiu per la temporada 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). L’objecte del contracte li correspon els codis CPV
79710000-4 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 presentat el pressupost per part de l’empresa
Securitats Seguridad España, SA amb CIF: A79252219, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el SERVEI DE SEGURETAT DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU -TEMPORADA
2019-. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
SECURITATS SEGURIDAD ESPAÑA, SA amb CIF: A79252219, en els termes que es
descriuen seguidament:


Objecte i durada del contracte:
Prestació del servei de seguretat de les piscines d’estiu municipals per mitjà d’un
Vigilant de seguretat (sense arma):
5 hores diàries diürnes des del dia 14 de juny al 15 d’agost de 2019.
4 hores diàries diürnes des del dia 16 d’agost a l’1 de setembre de 2019.



La retribució del contracte: 8.489,49 € (IVA inclòs).
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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 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.”
11.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. JOSEP ANTON TORRES ROMÀ “BAR LA MASIA” N. EXP. OVP-TC: 2334-1092019

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







Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JOSEP ANTON TORRES ROMÀ
Nom comercial: Bar La Masia
Ubicació: Av. del Canal, 1C Bxs.
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: maig, juny, juliol, agost i setembre de 2019
Núm. Exp. OVP-TC: 2334-109-2019

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
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de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
a) Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar
2,00 metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
b) Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació
el titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.



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





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
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condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
Tercer. Desestimar la sol·licitud d’ampliació de metres següent:


Metres quadrats: 15 m2 dels mesos de maig a setembre de 2019.

Quart. 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.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ANNA VILAMAJO BALSELLS “BODEGA XAREL·LO” N. EXP. OVP-TC: 2334110-2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Vilamajo Balsells titular de
l’establiment denominat “Bodega Xarel·lo”, 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: Anna Vilamajo Balsells
Nom comercial: Bodega Xarel·lo
Ubicació: Pl. Major, 7 local
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: març a octubre 2019
Núm. Exp. OVP-TC: 2334-110-2019

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:
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El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
a) Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar
2,00 metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
b) Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació
el titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.




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






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
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condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Tercer. Desestimar la sol·licitud d’ampliació de metres següent:


Metres quadrats: 12 m2 dels mesos de maig a octubre de 2019.

Quart. 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.

13.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. EL CENTRE CULTURAL EL DIA 14 DE
JUNY DE 2019 PER FESTIVAL DE FINAL DE CURS I PRESENTADA PER CARME
GOMEZ MARSOL.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Gómez Marsol, en
representació de l’escola Bressol Para-Sol, en què demana autorització per utilitzar el Centre
Cultura el dia 14 de juny de 2019 de 10 a 19:00 hores, per festival de final de curs.
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’Escola Bressol Para-Sol, la utilització del Centre Cultural el dia 14 de
juny de 2019.
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
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALA TEATRE AMISTAT EL DIA 1 DE
JUNY DE 2019 PER AMPA INSTITUT LA SERRA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè Matiño, en representació de
l’AMPA Institut la Serra, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre Amistat el
dia 1 de juny de 2019, per realitzar-hi la Festa de Fi de Curs.
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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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Institut la Serra, la utilització de la sala del Teatre Amistat el
dia 1 de juny de 2019, per realitzar-hi la Festa de Fi de Curs.
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:

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzats els mitjans d’ extinció d’incendis.

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’ interior

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar l’aforament total Teatre Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Seguir les instruccions dels treballadors en cas d’ emergència.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. TEATRE DE L’AMISTAT ELS DIES 10, 11 I
12 DE JUNY DE 2019 PER SOL·LICITADA PER JUDITH GENE SIMÓ.

Es retira de l’ordre del dia.

16.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. ESCENARI DEL TEATRE L’AMISTAT PEL
DIA 4 DE MAIG PER TALLER DE FOTOGRAFIA DE SAO DE PONENT

Es retira de l’ordre del dia.

17.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PAVELLO POLIESPORTIU AMB PISTA 19
DE MARÇ PEL DIA 19 DE MAIG DE 2019 PER A CONSELL ESPORTIU PLA
D’URGELL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Bota Español, en representació de
Consell Esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló
Poliesportiu amb la Pista 19 de març el dia 19 de maig de 2019, per Trobada Activitats amb
suport musical dins el marc de la Festa Major 2019.
També demana la megafonia de la instal·lació per al suport musical.
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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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Joan Bota Español, en representació de Consell Esportiu del Pla
d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Poliesportiu amb la Pista 19 de
març, el dia 19 de maig de 2019, per Trobada Activitats amb suport musical dins el marc de
la Festa Major 2019.
S’acorda facilitar-los la megafonia de la instal·lació.
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
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. CAMP DE FUTBOL EL DIA 16 DE MAIG DE
2019 PER LA SALLE MOLLERUSSA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Garrido, en representació de
LA SALLE MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp
de Futbol, el dia 16 de maig de 2019, de 09:30 a 13:00 hores, per realitzar-hi una festa
escolar amb 50 o 60 alumnes.
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 SALLE MOLLERUSSA, la utilització de les instal·lacions del Camp de
Futbol, el dia 16 de maig de 2019, de 09:30 a 13:00 hores, per realitzar-hi una festa escolar
amb 50 o 60 alumnes.
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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:

Tenir una farmaciola
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Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
Respectar l’aforament total.
Aportar pòlissa i rebut RC.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA AJUNTAMENT EL DIA 1 DE JUNY
DE 2019 PER CONSELL SOCIAL DE MOLLERUSSA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Xènia Muray, en representació del
Grup Foment de la Convivència del Consell Social de Mollerussa, en què demana autorització
per utilitzar la Plaça de l’ Ajuntament de 17:00 a 21:00 hores el dia 1 de juny de 2019, per
realitzar-hi la jornada “Viu la Diversitat”.
També demana 25 taules, 80 cadires i totes les carpes de l’ Ajuntament.
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 Grup Foment de la Convivència del Consell Social de Mollerussa, la
utilització de la Plaça de l’ Ajuntament de 17:00 a 21:00 hores el dia 1 de juny de 2019, per
realitzar-hi la jornada “Viu la Diversitat
S’acorda facilitar-los 25 taules, 80 cadires i totes les carpes de l’ Ajuntament.
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.
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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:

Tenir localitzada una farmaciola.

S’ ha de complir l’ Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets 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.

Respectar l’aforament total.

Deixar lliures els recorreguts d’emergència.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PARC MUNICIPAL, EL PAVELLÓ 11 DE
SETEMBRE I DIVERS MATERIAL PEL DIA 25 DE MAIG DE 2019 PER
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT 40è. APLEC DE
LA SARDANA 2019.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés Barberà, en representació
de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai Parc
Municipal (de 09:00 h. a 21:00 h.), el Pavelló 11 de Setembre (de 09:00 h. a 03:00 h.) pel
dia 25 de maig de 2019, per l’activitat 40è. Aplec de la Sardana 2019.
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.
Així mateix, sol·licita divers material.
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. Que l’Ajuntament participi com a coorganitzador de l’activitat de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa per la realització del 40è. Aplec de la Sardana 2019.
Segon.- Vist l’informe de la Regidoria d’Esports, coordinar amb la Regidoria el muntatge i
desmuntatge.
Tercer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, per utilitzar l’espai Parc Municipal
(de 09:00 h. a 21:00 h.), el Pavelló 11 de Setembre (de 09:00 h. a 03:00 h.) pel dia 25 de
maig de 2019, per l’activitat 40è. Aplec de la Sardana 2019.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- 40 taules i 240 cadires al Pavelló 11 de Setembre
- 200 cadires al Parc Municipal
- 1 entarimat de 8 metres lineals per 4 de fons al Parc Municipal
- 1 entarimat de 14 metres lineals per 4 de fons al Pavelló 11 de Setembre
- 1 punt de llum al Parc Municipal al costat de l’entarimat
- Ús de la megafonia del Pavelló 11 de Setembre
- Suport de la Brigada Municipal en el muntatge de taules i cadires.
- Suport d’un encarregat del Pavelló 11 de setembre per megafonia, obertura i tancament
del pavelló.
Quart. 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
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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:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc a la instal·lació tancada
-Respectar aforament total
-Tenir pòlissa i rebut RC
-Tenir localitzats els extintors i BIE’s
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència seguir les indicacions del personal de l’Ajuntament.
-En cas d’emergència trucar al 112
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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21.

EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SR. FEIXAS PERERA
MARC

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient reconeixement de serveis previs perquè
es reconeguin els serveis prestats en altres administracions a la persona que seguidament
s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de treball, següent:
Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Núm. RLT

FEIXAS PERERA, MARC
43710396-T
Funcionari interí
Administració Especial
Serveis especials
Agent Policia Local
014

D’acord amb l’informe de l’àrea lliurat al respecte i en aplicació del que s’estableix a la Llei
70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a les administracions i
Reial Decret 1461/1982 que desenvolupa determinades prescripcions de anterior, la Junta de
Govern, per unanimitat ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Feixas Perera, Marc els serveis prestats en altres
administracions públiques i els serveis prestats a l’Ajuntament de Mollerussa a partir de la
data de presa de possessió com a funcionari interí:
Serveis prestats en altres administracions públiques:
Antiguitat acumulada:
7 anys, 2 mesos i 9 dies
Equivalència triennis: 1 trienni del grup AP
1 trienni del grup C1
Serveis prestats a l’Ajuntament de Mollerussa
Antiguitat acumulada:
0 anys, 8 mesos i 0 dies
Subgrup:
C1
Total antiguitat acumulada: 7 anys 10 mesos i 9 dies
Data de reconeixement:
31/05/2011
Segon. Es declaren els venciments de triennis següents:
Venciment Trienni 1
Grup/Categoria
Percentatge

31/05/2014
AP
100,00%

Venciment Trienni 2
Grup/Categoria
Percentatge

31/05/2017
C1
100,00%

Venciment 3r. trienni: 31/05/2020
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
22.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 11/2019
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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 120.521,48€.
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 11/2019, per import global de 120.521,48€.
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.
23.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 9/2019

Vista la relació núm. 9/2019 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 15 expedients i que importa la quantitat 902,04
€.
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 9/2019, corresponent al període entre els dies 8 al 21 d’abril 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.

24.

RELACIÓ ANUL·LACIONS DE TAXES (OAGRTL) 1/2019.

Vista la relació núm. 1/2019, d’anul·lacions de liquidacions de taxes quina recaptació està
delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació, que inclou 8 expedients i que importa la quantitat de 3.120,27 €.
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 l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 1/2019.
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Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
25.

MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ MAIG

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de maig de 2019, per un import de
8.933,68 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.2019.

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de maig de

Segon.Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte
que es procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

26. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.
No hi va haver assumpte d’urgència.

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i cinc minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde acctal. 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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