AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 6 de juny 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 en funcions Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia en funcions, Sr. Josep Simó Ribera, Sra.
Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor en funcions Sr. Josep Àngel Lavin.
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.

13/06/2019 SECRETARI

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:

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

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 128,92€.

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

Marc Solsona Aixala
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ANNEX I:

113/2019
CONSTRUCCIONES CALER SAU
C/ MONTSEC, 10 A 3 9
30,05
15,02
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:

114/2019
JORDI FELIP GOU
C/ ARBECA, 16 1r
30,00
15,00
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:

117/2019
C.P PRAT DE LA RIBA, 4
C/ PRAT DE LA RIBA, 4
25,90
12,95
0,00
0,00
0,00

3.

13/06/2019 ALCALDE E F
Marc Solsona Aixala

2019/115 PRESENTADA PER

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 17 de
maig de 2019, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2019/8705 de data 22 de
maig de 2019, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres per a nova escomesa al carrer Balmes, 21.

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.
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM.
NEDGIA CATALUNYA, SA.

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.

Antoni Garcia Jiménez
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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 2019/115,
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

Marc Solsona Aixala
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4.

MODIFICACIÓ PROJECTE D’OBRES DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM.
2019/38 , SOL·LICITADA PER JULI NIUBÓ CAVA.-

ANTECEDENTS:
-

Que la Junta de govern d’aquesta corporació en sessió de data 14/03/2019 va
aprovar la llicència d’obres 2019/38, sol·licitada pel Sr. JULI NIUBÓ CABA, en data
11/02/2019.
Que en data 12/04/2019 el Sr. JULI NIUBÓ CABA va presentar sol·licitud (registre
d’entrada 2019-6037) en el qual en sol·licitava donar tramesa a la modificació del
projecte referent a la llicència d’obres 2019/38.
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Es dóna compte de l’expedient que afecta la llicència urbanística núm. 38/2019, i de
l’informe lliurat pels Serveis Tècnics Municipals,en relació amb modificacions del projecte
esmentada dels termes següents:
Vist l’expedient que es relaciona i la documentació tècnica que l’acompanya, el
tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT
“Observacions:
- S’aporta modificació de l’emplaçament de la piscina del projecte tècnic de construcció de
piscina, per part de l’arquitecte tècnic Esther Gatnau Torres, col·legiada 591 del COAATEE de
Lleida i núm. De visat 201900110.
- La modificació no suposa modificació de l’import d’execució material.

Antoni Garcia Jiménez
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-Es mantindrà amb vegetació i arbrat com a mínim en un 55% del sòl lliure.
- La llicència d'obres sol·licitada NO empara l'ocupació de via pública, en cas de ser
necessari. Aquesta s'haurà de sol·licitar expressament, una vegada atorgada la llicència
d'obres.
Durant l'execució de l'obra:
- Es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en obres de construcció.
- La runa generada es dipositarà en un abocador autoritzat.”
Atès el que s’ha exposat, 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.- Aprovar la modificació del projecte d’obres de la llicència urbanística 38/2019,
conforme l’expedient relacionat. La llicència modificada s’atorga 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 en la part dispositiva de l’acord.
Segon.- Comunicar els presents acords a la persona interessada, als efectes oportuns.

Marc Solsona Aixala
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5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A
LA DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT SMART PER A LA CIUTAT DE MOLLERUSSA.
ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és l’assistència tècnica per a l’execució de diverses
actuacions en l’àmbit Smart a la ciutat de Mollerussa durant l’exercici pressupostari de 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 el codi CPV
72600000-6 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 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.

Antoni Garcia Jiménez
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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 serveis i honoraris
per a la realització dels treballs, per part de Esteve Aymerich amb el NIF:78067340G, el 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
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT SMART PER A LA CIUTAT DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 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 Esteve
Aymerich amb el NIF:78067340G en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 8.766,45 € (IVA 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/res per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La prestació del contracte es durà a terme durant el primer semestre de 2019.

13/06/2019 ALCALDE E F



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.

Marc Solsona Aixala
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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.

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

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

111ae6026b934944bf69a545ef8ec3bb001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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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: PREVENCIÓ I CONTROL
DE PLAGUES. ANUALITAT 2019.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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L'objecte del present contracte és la prestació dels serveis de desratitzacions, desinfeccions
ambientals i desinsectacions dels diferents equipaments municipals que s’annexen a aquest
expedient, instal·lacions esportives i la xarxa de clavegueram del municipi de Mollerussa
durant l’anualitat 2019. La prestació del servei és necessària per tal d’evitar la proliferació,
controlar i eliminar els organismes vius (rosegadors, insectes, etc.) que causen problemes
sanitaris, molèsties i/o perjudicis als habitants del municipi.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
90900000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor 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 el pressupost dels serveis per part
de l’empresa RAMON CARNÉ, SL, 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
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PREVENCIÓ I CONTROL DE
PLAGUES. ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
RAMON CARNÉ, SL amb el CIF núm. B25258401, en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 11.737,00 € (IVA 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/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació s’estableix des del 01 de gener de 2019 fins el 31 de
desembre de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
13/06/2019 ALCALDE E F
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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.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: COL.LABORACIÓ I
ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA. ANUALITAT
2019.

L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en les actuacions
auxiliars, preparatòries i complementàries, en concepte de col·laboració i assistència en la
gestió de la recaptació municipal de les sancions de trànsit de competència municipal, així
com la gestió i col·laboració en el cobrament en via de constrenyiment de liquidacions
d’ingrés directe que no s’han delegat expressament a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, en
els termes establerts en les prescripcions tècniques particulars que consten en l’expedient.
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 el codi CPV
72000000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Als efectes d’establir el valor estimat del contracte i determinar el procediment d’adjudicació
i la publicitat de la contractació, s’han pres en consideració les liquidacions efectuades a
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l’anterior adjudicatari del servei des de l’any 2015, essent la seva quantia inferior a 15.000
€. En consequència, de conformitat amb allò que estableix l’article 118.1 de la LCSP, aquesta
contractació pot considerar-se menor. 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.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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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.
Atès que GESTIMPOST, SL és una empresa especialitzada en la realització de tasques
d’assistència en l’exercici de la funció recaptatòria, la mateixa disposa de la capacitat d’obrar
i de l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
COL.LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA.
ANUALITAT 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 GESTIMPOST,
SL amb el CIF: B25320086 en els termes que es descriuen seguidament:


Retribució del servei:
A) El contractista percebrà, per la prestació dels serveis de col·laboració i assistència en
la gestió de la recaptació de les sancions de trànsit de competència municipal, el
10% sobre l’import recaptat en període voluntari i el 20% en via executiva.

13/06/2019 ALCALDE E F

B) El contractista percebrà, per la prestació dels serveis de col·laboració i assistència en
la gestió de la recaptació de les liquidacions d’ingrés directe, el 15% sobre l’import
recaptat en via executiva.
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/res per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La durada de la prestació s’estableix des del 01 de gener de 2019 fins el 31 de
desembre de 2019.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
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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.

Antoni Garcia Jiménez
13/06/2019 ALCALDE E F

Signatura 2 de 2
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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: CONTROL I CAPTURA DE
COLOMS. ANUALITAT 2019.

L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en el control, captura i
retirada d’animals peridomèstics (coloms) a la zona centre del municipi de Mollerussa,
mitjançant la instal·lació de gàbies-parany, durant l’anualitat 2019. La prestació del servei és
necessària per aconseguir una colònia de coloms estable i sana, i evitar que constitueixi una
plaga per al municipi, bé sigui per la seva incidència sobre la salut pública en la transmissió
de malalties, o bé pels problemes que ocasionin a la població.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi
CPV90922000-6 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.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de l’empresa TOT COLOMS, SL la qual disposa de la capacitat d’obrar i de
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l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, per un
import per unitat d’execució (coloms) de 2,40 € (IVA inclòs) per la captura d’un mínim
garantit del 80% d’unitats segons el Pressupost presentat, fins a un màxim estimat de 4.800
€/any a raó de 2.000 Ut x 2,40 = 4.800 € (IVA inclòs).
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el CONTROL I CAPTURA DE COLOMS. ANUALITAT 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 TOT COLOMS,
SL amb el CIF: B66019720 en els termes que es descriuen seguidament:

13/06/2019 SECRETARI



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/res per l’òrgan
competent.


Antoni Garcia Jiménez

La durada de la prestació:
La durada del contracte s’estableix des del dia 01 de gener de 2019 al 31 de
desembre de 2019.



Signatura 2 de 2

La retribució estimada del contracte: 4.800 € (IVA inclòs) a raó de 2.000 Ut x 2,40
preu/unitat.

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.

13/06/2019 ALCALDE E F

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: VIGILÀNCIA DE LA
SALUT. ANUALITAT 2019.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de Vigilància de la Salut, per tal de
garantir als treballadors de l’Ajuntament i el seu Organisme Autònom la vigilància periòdica
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del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball, marcades per la Llei 31/1995
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i R.D 39/1997 i R.D. 899/2015.
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 el codi CPV
85100000-0 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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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 el pressupost servei per part de la
empresa CMPUSALUS, entitat acreditada per a exercir com Servei de Prevenció conforme a
l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, desenvolupat pel Reial Decret 39/1997, de
17 de gener i gaudeix de la preceptiva autorització com a servei de prevenció aliè (referència
SP-002/2001-LL) amb data 5 de març del 2001 per la disciplina de vigilància de la salut.
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:

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2
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Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
VIGILÀNCIA DE LA SALUT. ANUALITAT 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 CMPUSALUS amb
l’autoritació de referència SP-002/2001, en els termes següents:


Abast de l’objecte del contracte:
a) Avaluació de la salut inicial dels treballadors després de la incorporació al treball.
b) Avaluació de la salut després de l'assignació de tasques específiques amb nous riscos
per a la salut.
c) Avaluació de la salut dels treballadors que reprenen el treball després d'una absència
prolongada per motius de salut, amb la finalitat de descobrir els eventuals orígens
(professionals) i recomanar una acció apropiada per protegir els treballadors.
d) Una vigilància de la salut a intervals periòdics.
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La vigilància de la salut està sotmesa a protocols específics pel que fa als factors de risc als
quals pugui estar exposat el treballador, d'acord amb els resultats obtinguts de l'avaluació de
riscos.
Durant el període de vigència del contracte s'ha de facilitar a l'empresa contractant la
planificació de les activitats de vigilància de la salut, el certificat d'aptitud dels seus
treballadors i la memòria anual de les activitats que s'han dut a terme. Les activitats
previstes es duran a terme d’acord amb una planificació de l’activitat preventiva facilitada pel
servei de prevenció, d’acord amb la programació anual i aprovades per l’empresa.


La retribució del contracte: 5.023,8 € IVA inclòs (55,82 € IVA inclòs x 90
treballadors).

13/06/2019 SECRETARI

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació dels serveis en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.


La durada de l’execució de les prestacions objecte del contracte s’estableix des del dia
01 de gener al 31 de desembre de 2019.


Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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Marc Solsona Aixala

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.



Signatura 1 de 2

La durada del contracte:

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. Nomenar el/la Regidor/ de Règim Intern responsable del contracte amb les funcions
i facultats que l’article 62 de la LCSP estableix al respecte. Aquesta figura de responsable del
contracte, es designaria com a Coordinadora de Prevenció i li correspondrà supervisar la seva
execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, sense perjudici de les facultats
resolutòries atribuïdes a aquesta Regidoria específicament en matèria de Personal. En tot
cas, es deleguen a la Coordinadora de Prevenció, les funcions següents:
-

-

-

Comunicació, informació i coordinació amb el Servei de Prevenció.
Efectuar en nom i representació de l’empresa les sol·licituds per a la realització
d’aquelles actuacions del Servei de Prevenció que precisin de sol·licitud prèvia en virtut
del contracte subscrit.
Signar la recepció dels informes, instruccions i recomanacions emesos pel Servei de
Prevenció en virtut de la Llei 31/1995 i, en general a quantes persones ostentin
responsabilitats en prevenció dins l’empresa.
Facilitar al Servei de Prevenció la informació que sigui preceptiva.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en temps i forma i als efectes oportuns i als
departaments municipals competents per raó de la matèria.”
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Cinquè. 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.
Sisè.
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.
Setè. 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
DE
SUBMINISTRAMENT:
ELEVADOR
HIDRÀULIC PER A L’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU DE LES
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un elevador hidràulic per a facilitar
l’accés de les persones amb mobilitat reduïda al vas gran de les piscines municipals d’estiu.
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
34952000-5 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
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 COMERCIAL BLAUTEC, SL amb el CIF: B-59156034, 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 d’un ELEVADOR HIDRÀULIC PER A L’ACCÉS DE LES PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA AL VAS GRAN DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de COMERCIAL
BLAUTEC, SL amb el CIF: B-59156034, en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Objecte del contracte:
Adquisició d’un elevador hidràulic marca BLAUTEC. Model portàtil Acces B-1.



Preu del contracte: 5.536,65 € (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:

Antoni Garcia Jiménez
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El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils.


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



Formalització del contracte:

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

CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL CONTRACTE MENOR D’OBRES: INSTAL.LACIÓ
PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONES A L’EDIFICI SANT JORDI.

13/06/2019 ALCALDE E F

Exposició de fets:
Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern de data 23 de maig de 2019, es va adjudicar
l’expedient de contractació menor d’obres que té per objecte la instal.lació d’una plataforma
elevadora de persones a l’edifici Sant Jordi situat a l’Avinguda del Canal – carrer Domingo
Cardenal, conforme el document tècnic redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell, a favor de l’empresa ARROQUETES, SL.
Atès que l’empresa adjudicatària ha posat de manifest que el nom de la societat és
ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL, tal i com consta en el pressupost presentat per la
mateixa, procedeix dur a terme la correcció de l’errada material observada.

Marc Solsona Aixala
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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.

13/06/2019 SECRETARI

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. RECTIFICAR l’errada material de transcripció que s’ha posat de manifest en l’acord
adoptat per la Junta de Govern de data 23 de maig de 2019, referent al CONTRACTE MENOR
D’OBRES D’INSTAL.LACIÓ D’UNA PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONES A L’EDIFICI SANT
JORDI SITUAT A L’AVINGUDA DEL CANAL – CARRER DOMÈNEC CARDENAL, en els termes
següents:
On hi diu:
ARROQUETES, SL

Antoni Garcia Jiménez
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Ha de dir:
ARROQUETES OBRES I SERVEIS, SL
Segon. Notificar el present acord a les persones interessades amb anotació de la rectificació
a l’expedient corresponent.
12.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI CONSULTORIA I
ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT PER A PODER ASSOLIR, CONSOLIDAR I
COORDINAR ELS OBJECTIUS I PROPOSTES QUE ES DESPRENEN DE
L’ESTUDI/PROJECTE ANY 2018 “NO ET QUEDIS A CASA”.
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Exposició de fets:
En la data 31 de gener de 2019, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa va
adjudicar el contracte que té per objecte el servei de consultoria i assessorament
especialitzat per a poder assolir, consolidar i coordinar els objectius i propostes que es
desprenen de l’estudi/projecte de l’any 2018 “No et quedis a casa”, a favor de l’empresa
PSICA Servei de Psicologia, SL amb el NIF: B-25446345, establint-se el termini d’execució
des del 4 de febrer al 31 de desembre de 2019.
En la data 31 de maig de 2019, la Sra. Anna Carné Baiget amb el DNI 43725490Y, ha
presentat l’escrit en el qual posa de manifest que ostenta el càrrec de directora i
administradora de l’empresa PSICA Servei de Piscologia, SL, i que en virtut de les eleccions
que van tenir lloc el passat dia 26 de maig ha estat elegida i per no incórrer en una causa
d’incopatibilitat conforme estableix l’art. 178 de la LOREG, renuncia al contracte adjudicat al
seu favor amb anterioritat a la presa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament.

Marc Solsona Aixala
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L’article 178.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règimen electoral general
(LOREG) estableix que són també incompatibles amb la condició de Regidor: d) Els
contractistes o subcontratistes de contractes, el finançament total o parcial dels quals sigui a
càrrec de la Corporació Municipal o d’establiments d’ella depenents.
L’apartat 3er del mateix precepte estableix que quan es produeixi una situació
d’incompatibilidad, els afectats hauran d’optar entre la renúncia a la condició de Regidor o
l’abandonamebnt de la situació que doni origen a l’esmentada incompatibilidad.

Antoni Garcia Jiménez
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L’article 211.1 apartat c) de la LCSP estableix com a causa de resolució del contracte el mutu
acord entre l’Administració i el contractista, disposant l’art. 212.1 de la LCSP que la resolució
del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista,
sempre que no concorri cap altra causa de resolució que sigui imputable al contractista, i
sempre que per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del
contracte (212.4 LCSP).
L’article 313.2 de la LCSP disposa que la resolució del contracte donarà lloc dret al
contractista, en tot cas, a percebre el preu dels estudis, informes, projectes, treballs o
serveis que efectivament hagués realitzat conforme el contracte i haguessin estat rebuts per
part de l’Administració.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i vist allò que s’estableix a la resta de la
normativa aplicable, 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. RESOLDRE de mutu acord el contracte que té per objecte el SERVEI DE
CONSULTORIA I ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT PER A PODER ASSOLIR,
CONSOLIDAR I COORDINAR ELS OBJECTIUS I PROPOSTES QUE ES DESPRENEN DE
L’ESTUDI/PROJECTE DE L’ANY 2018 “NO ET QUEDIS A CASA”, adjudicat a l’empresa
PSICA Servei de Psicologia, SL.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals addients, i donar-ne trasllat als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
13.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2553-12019. DESCRIPCIÓ: MAGATZEM I OFICINES DE SERVEIS DE NETEGES
INDUSTRIALS. EMPLAÇAMENT: C/ DOMÈNEC CARDENAL, 14. TITULAR:
EURONETEGES I LOGÍSTICA, SL.

En data 3 de gener de 2019, el Sr. Ahmed Ouariddine, en representació d’Euroneteges i
Logística, SL, presenta la comunicació prèvia per al trasllat de l’activitat de magatzem i
oficines de serveis de neteges industrials al carrer de Domènec Cardenal, 14. I en data 23 de
maig de 2019 presenta el certificat tècnic pertinent.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat en data 23 de maig de 2019,
següent:

Marc Solsona Aixala
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Número d’expedient: 2553-1-2019
Titular: Euroneteges i Logística, SL
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Denominació: magatzem i oficines de serveis de neteges industrials
Emplaçament: Carrer de Domènec Cardenal, 14
Segon. Donar de baixa l’expedient núm. 2291/2013 aprovat per la Junta de Govern en
sessió celebrada el 11 de juliol de 2013.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
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TITULAR:
EURONETEGES I LOGÍSTICA, S.L.
ACTIVITAT:MAGATZEM I OFICINES DE SERVEIS DE NETEGES INDUSTRIALS
EMPLAÇAMENT: C/ Domènec Cardenal, 14
Mollerussa
EXPEDIENT:
2553-1-2019
NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’activitat de Magatzem i oficines de serveis de
neteges industrials situada al C/ Domènec Cardenal, 14, redactat per Eugeni Aparicio Tudela
en data desembre de 2018, per a la tramitació de l’expedient en Règim de Comunicació Inici
d’exercici d’activitats.
Atesa la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la
normativa vigent signada per Eugeni Aparicio Tudela en data 23.05.19.

Antoni Garcia Jiménez
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Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable de 17.01.2019, condicionat a la
disposició d’una plaça d’aparcament de l’habitatge de la planta superior.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a
l’interessat que l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
-ACTIVITAT: aparcament de vehicles serveis de neteja amb oficines i magatzem.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
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h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
-

Marc Solsona Aixala

h)

60

50

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
Habitatge
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h)

local

o

Valors límit d’immissió
Dependències

ús Sales d’estar

Ld(7
h)

35

h – 21

Le(21
h)

35

h – 23

Ln(23
h)

30
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Ús
del
confrontant

local

Valors límit d’immissió
Dependències

h)
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residencial
Administratiu
d’oficines
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Ld(7

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

h – 7

Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal:
No desguassos a zona d’aparcament ni magatzem: no aigües residuals de
procés.
Les operacions de càrrega de gas oil a vehicles propis es faran sobre safates
per a recollida de vessaments accidentals i els residus generats es
gestionaran a través d’empreses autoritzades.
No necessari separador hidrocarburs: segons Real Decreto 706/2017, de 7 de
julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04
«Instalaciones para suministro a vehículos».
Gestió de residus:
Envasos i draps contaminats amb substàncies perilloses i altres residus no
domèstics: magatzematge adequat i a gestor autoritzat
Paper, cartró, plàstics i resta de domèstics: a recollida selectiva municipal
Caldrà disposar d’un contracte amb un gestor de residus autoritzat per a tots
els residus no domèstics que generi l’activitat: residus d’envasos, draps i
altres elements contaminats amb substàncies perilloses.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Correcta sectorització contra incendis de l’activitat respecte ús habitatge d’acord
amb el CTE SI.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica,
petrolíferes, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. Altura mínima interior a
zona oficines: 2,5 m
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
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14.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2544-162019. DESCRIPCIÓ: BUGADERIA EN RÈGIM D’AUTOSERVEI. EMPLAÇAMENT:
CTRA. MIRALCAMP, 3, LOCAL 2. TITULAR: CASES AUTOMOCIÓ, SLU.

En data 9 d’abril de 2019, el Sr. José Cases Saltó, en representació de Cases Automoció, SL,
presenta la comunicació prèvia per a l’activitat de bugaderia en règim d’autoservei a la
carretera de Miralcamp, 3, local 2. I en data 9 d’abril de 2019 presenta el certificat tècnic
pertinent.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat en data 9 d’abril de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-16-2019
Titular: Cases Automoció, SL
Denominació: bugaderia en règim d’autoservei
Emplaçament: carretera de Miralcamp, 3, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

CASES AUTOMOCIÓ, S.L.U.
BUGADERIA EN RÈGIM D’AUTOSERVEI
Ctra. Miralcamp núm. 3 bxs.
Mollerussa
2544-16-2019

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 23 de maig de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-16-2019 tramitat en règim de comunicació d’activitats.

13/06/2019 ALCALDE E F

Es comprova favorablement el projecte redactat per Carles Farnell Marín en data març de
2019 i l’annex de maig de 2019, així com la certificació tècnica signada pel mateix tècnic en
data 09.04.2019.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 10.04.19 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7
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h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 60

h – 21

límit
Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

60

50
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-

activitats i/o infraestructures de transport
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Residus:
o envasos de plàstic, paper, cartró i altres domèstics: dipositar en
contenidors municipals de recollida selectiva.
o tots els residus no domèstics s’emmagatzemaran de forma adequada i es
gestionaran a través d’empresa autoritzada.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
La zona d’altell es mantindrà sense ús per a l’activitat d’acord amb el projecte
tècnic presentat.
Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, gas
natural, etc. Controls periòdics preceptius.
Caldrà garantir la correcta renovació d’aire a la zona comercial, per evitar
condensacions d’aigua dels processos de neteja i assecat.
Es mantindran tancades al públic totes les portes dels magatzems.
Caldrà sectoritzar els magatzems respecte la zona comercial en cas de càrrega
de foc superior a 425 Mj/m2.
Compliment de la normativa comercial de venda automàtica recollida a la
regulació del comerç minorista, tenint en compte que els productes o serveis
s'han d'exhibir o bé s'han d'identificar al comprador de forma inequívoca,
especificant de manera visible les dades següents:
a) identitat de l'oferidor i número d'inscripció al registre de comerciants.
b) preu a satisfer.
c) adreça on s'atendran les possibles reclamacions dels consumidors.
d) tipus de monedes admeses i instruccions per a l’obtenció del producte
desitjat.
f) totes les màquines de venda hauran de permetre la recuperació automàtica
de l’import introduït en cas de no facilitar-se l’article sol·licitat.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

13/06/2019 SECRETARI

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

-

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

-

-

Marc Solsona Aixala
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15.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-9-2019.
DESCRIPCIÓ: BAR MUSICAL. EMPLAÇAMENT: CARRER NAVARRA, 3, LOCAL.
TITULAR: SHAHID LATIF.

En data 17 d’abril de 2019, el Sr. Shahid Latif presenta la comunicació de canvi de nom per
a l’establiment destinat a bar musical del local del carrer Navarra, 3. Que després de
realitzar la corresponent inspecció tècnica i acabar de portar la documentació requerida en
data 20 de maig de 2019, la tècnic municipal emet el corresponent informe de resolució.
Vistos els informes la Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana,
ACORDA:

13/06/2019 SECRETARI

Primer. Donar la conformitat al canvi de nom de la comunicació prèvia d’inici d’activitats
següent:
Número d’expedient: 2575-9-2019
Titular: Shaid LATIF
Denominació: bar musical (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Navarra, 3, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2504/44/16
autoritzada a la Junta de Govern de 4 d’agost de 2016.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
SHAHID LATIF
ACTIVITAT:
BAR MUSICAL
EMPLAÇAMENT:
C/ Navarra núm. 3 Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Maria Consuelo de la Rosa Troya (exp. 2504/44/16)
EXPEDIENT:
2575-9-2019

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2
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NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 23 de maig de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada i l’acta de comprovació de data recent referida
a la llicència municipal 2575-9-2019 de canvi de nom de la llicència concedida a nom de
Maria Consuelo de la Rosa Troya (exp. 2504/44/16).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries, condicionat a l’acta d’inspecció favorable emesa
per l’Agència de Protecció de la Salut.
Atesa la certificació tècnica d’instal·lació, regulació i precintat de l’equip limitador
enregistrador dels equips reproductors de so de l’establiment, signada per Ramon Grau
Lanau en data 08/07/2016.
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-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR MUSICAL: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de
bar, amb ambientació musical reproduïda o produïda en directe, amb els límits
que determini la normativa específica sobre contaminació acústica, i no disposa
de pista de ball o espai assimilable.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21

13/06/2019 SECRETARI

h)

-

Ús
del
confrontant

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

-

-

-

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25*
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25 *
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
*Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A)
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per verificar el
funcionament del limitador enregistrador de so i aplicar les mesures correctores
que siguin necessàries, entre les quals serà preceptiva la revisió de la
insonorització general de l’establiment a més de la instal·lació d’una doble porta
d’accés, que en qualsevol cas haurà de donar compliment a les condicions
d’evacuació d’acord amb el CTE SI.
Caldrà deixar fora de funcionament la caixa de ventilació centrífuga mentre no es
solucioni el problema de sorolls, atès que ja es disposa d’un sistema de ventilació
alternatiu a façana de l’establiment.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

Marc Solsona Aixala

en

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
60
50
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

h)

Signatura 1 de 2
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-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres
cures, malaltia o crisi sobtada.
Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir
de les 12:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable
mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials
en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim permès de l’establiment: 47 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives: .
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.”
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La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
16.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-8-2019.
DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL D’ALIMENTACIÓ I ALTRES PRODUCTES.
EMPLAÇAMENT: C/ ONZE DE SETEMBRE, 42, LOCAL 1. TITULAR: MAME FATOU
SYLLA.

En data 16 d’abril de 2019, la Sra. Mame Fatou Sylla presenta la comunicació de canvi de
nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a la
venda al detall d’alimentació i altres productes al carrer de l’Onze de Setembre, 42, local 1.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
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responsable, en data 16 d’abril de 2019, següent:
Número d’expedient: 2575-8-2019
Titular: Mame Fatou Sylla
Denominació: venda al detall d’alimentació i altres productes (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Onze de Setembre, 42, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2492/32/2016
donada la conformitat a la Junta de Govern del 2 de juny de 2016.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total destinada a l’activitat de 49,09m2.
Inscripció al Registre municipal sanitari d’establiments
d’alimentació.

de

venda

minorista

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
17.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-7-2019.
DESCRIPCIÓ: CARNISSERIA I VENDA D’ALIMENTACIÓ. EMPLAÇAMENT: PL.
SANT JAUME, 16, LOCAL. TITULAR: SÍLVIA ALTISENT LLANES.

En data 16 d’abril de 2019, la Sra. Sílvia Altisent Llanes presenta la comunicació de canvi de
nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a
carnisseria i venda d’alimentació al local de la plaça Sant Jaume, 16.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 16 d’abril de 2019, següent:
Número d’expedient: 2575-7-2019
Titular: Sílvia Altisent Llanes
Denominació: carnisseria i venda d’alimentació (canvi de nom)
Emplaçament: Pl. Sant Jaume, 16, local

13/06/2019 ALCALDE E F

Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2483/23/2016
donada la conformitat a la Junta de Govern del 14 d’abril de 2016.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil de l’establiment 62m2.
Inscripció al Registre municipal sanitari
d’alimentació.

d’establiments

de

venda

minorista

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
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18.

COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.867/1991).

En data 30 de maig de 2019 el Sr. Gabriel Espart Rebolleda comunica el cessament de
l’exercici d’activitats a l’establiment del carrer de l’Urgell, 4, local i demana la baixa i deixar
sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 24 de gener de 1991, la Comissió de Govern va autoritzar l’exercici de l’activitat al
local esmentat per a un taller de bobinatge de motors elèctrics.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats, en data 31.05.2019,
següent:
Número: 867/1991 (2553-5-2019)
Titular: Gabriel ESPART REBOLLEDA
Denominació: taller de bobinatge de motors elèctrics
Emplaçament: carrer de L’Urgell, 4, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD
SR. ALVARO RECOLTA FERNANDEZ, AUTORITZACIÓ PER A
TRANSLACIÓ DE RESTES DEL NÍNXOL NÚM. 2.059 FILA 4 AL NÍNXOL NÚM.
2.215, FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada pel Sr. Alvaro Recolta Fernandez, a fi i efecte de procedir
a la translació de les restes del nínxol núm. 2.059, fila 4a. al nínxol núm. 2.215, fila 1a, del
cementiri municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:

Marc Solsona Aixala
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Primer.- Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 2.059, fila 4a. al nínxol núm.
2.215, fila 1a del cementiri municipal.
Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
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20.

SOL·LICITUD TONI, MARCEL·LINA I XAVIER BOSCH MIQUEL, AUTORITZACIÓ
PEL CANVI DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 1.684 I
1.685 FILES 4ª I 5ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada pels germans Toni, Marcel·lina i Xavier Bosch Miquel,
demanant canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.684 i 1.685 files 4ª i 5ª del
cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom del seu cunyat difunt, però on estan
inhumades les restes de la germana i nebot M. Dolors i Francisco en data 5 d’agost de 1979.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.684 i 1.685
files 4ª i 5ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
21.

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

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

13/06/2019 ALCALDE E F

Primer. Donar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques següent:


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



Alumne:
Cognoms i Nom:
Durada:
Pràctiques:
Tutor/a:

Solé Benavides, Jaume
20/05/2019 a 12/07/2019
Socorrista
Gerard Nabau Puig, Coordinador Piscines Municipals.

Marc Solsona Aixala
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Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes.
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Tercer. Notificar la present resolució al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr.
Regidor responsable de l’Àrea d’esports o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de
l’àrea, pel desplegament del/s conveni/s de formació pràctica en centres de treball relatiu a
les alumnes proposats.
22.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SEVENTEEN PB MOLLERUSSA, SL “SEVENTEEN 17” N. EXP. 2334-145-2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Encarna Pozo Muñoz, en representació de
SEVENTEEN PB MOLLERUSSA, SL titular de l’establiment denominat “SEVENTEEN 17”,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.

13/06/2019 SECRETARI

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria:
- àmbit d’ocupació de 12 m2, vorera i altres ocupacions. Abril i maig de 2019
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:

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2
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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: Seventeen 17

Ubicació: Pl. Manuel Bertrand, 17

Metres quadrats: 12 m2

Període autoritzat: abril i maig de 2019

Núm. Exp. OVP-TC: 2334-145-2019
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.
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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.


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.

Antoni Garcia Jiménez
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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.



Marc Solsona Aixala



Signatura 1 de 2

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:

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.
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.
23.

SOL·LICITUD
PERMANENT.

GLORIA MAS MONTSERRAT, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL

Antoni Garcia Jiménez
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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 GLORIA MAS MONTSERRAT 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: 1432
Ubicació: C/ Montsec, 2
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 MONTSE TORRES NADAL, 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 MONTSE TORRES NADAL 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: 1433
Ubicació: C. Mestre Enric Subirós, 8
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.

Marc Solsona Aixala
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Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
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(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
25.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1192.

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1192 , ubicada al carrer Acadèmia, núm. 4, i que figura com a
titular a favor de M. Antonieta Bonvehi Ballarin.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 132/2007, de 18 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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Primer.- Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 1192, ubicada al carrer Acadèmia, núm. 4, i que figura com a titular a
favor de M. Antonieta Bonvehi Ballarin.
Segon.- La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
26.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 315 I 316.

Examinat l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a les llicències municipals
de Gual Permanent, número 315 i 316 , ubicades a l’Avinguda Catalunya, 24, i que figura
com a titular a favor de M. Teresa Simó Miquel.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 132/2007, de 18 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Donar la conformitat a la renúncia de part, de les llicències municipals de Gual
Permanent, número 315 i 316, ubicades a l’Avinguda Catalunya, 24, i que figura com a
titular a favor de M. Teresa Simó Miquel.
Segon.- La efectivitat de la renuncia resta condicionada al compliment de les condicions
següents:
Haurà d’abonar-se la taxa corresponent al període impositiu del present exercici.
La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
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Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
27.

SOL·LICITUD BANC DE SANG I TEIXITS, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL VESTÍBUL DE L’AMISTAT ELS DIES 25 I 26 DE JUNY DE
2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Bobet, en representació del BANC
DE SANG I TEIXITS, en què demana autorització per utilitzar el vestíbul del Teatre l’Amistat
els dies 25 i 26 de juny de 2019, per realitzar-hi una marató de donació de Sang.

13/06/2019 SECRETARI

També demanen el següent material: : 12 taules, 50 cadires i wifi per poder-se connectar a
la base de dades.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 04.06.2019 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 el BANC DE SANG I TEIXITS, en què demana autorització per utilitzar el
vestíbul del Teatre l’Amistat els dies 25 i 26 de juny de 2019, per realitzar-hi una marató de
donació de Sang.
S’acorda facilitar el següent material: 12 taules, 50 cadires i wifi per poder-se connectar a la
base de dades.

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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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.
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L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

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

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

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

Antoni Garcia Jiménez
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Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.

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 i fer foc en tot el recinte.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Marc Solsona Aixala
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28.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 6 DE JULIOL DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Mamadou Seck, en representació de
l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball
del Teatre l’Amistat el dia 6 de juliol, de les 12.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi una
jornada cultural.
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.
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.02.19 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 Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 6 de juliol, matí i tarda, per realitzar-hi una
jornada cultural.
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Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

13/06/2019 ALCALDE E F
Signatura 1 de 2

13/06/2019 SECRETARI

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.
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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.

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació

Respectar aforament total 200 persones

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut

En cas d’emergència trucar al 112

Antoni Garcia Jiménez
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Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
29.

SOL·LICITUD PRÒRROGA D’OMNIUM CULTURAL PER A LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DEL RESTAURANT DELS PAVELLONS FIRALS I LA SALA
ANNEXA FINS EL 12 DE JUNY DE 2019 PER REALITZAR ACTIVITATS
CULTURALS EN REFERÈNCIA AL PERSONATGE HISTÒRIC “PARROT”.

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. Oriol Gordó Casanovas i Victor Costa
Llordés, en representació d’OMNIUM CULTURAL, en què demanen una pròrroga per a la
utilització de les instal·lacions del restaurant dels pavellons firals i la sala annexa autoritzat
en el seu moment per Decret d’Alcaldia núm. 2019/186, a fi de continuar amb l’activitat dels
del dia 6 de juny fins al 12 de juny de 2019.
També demanen taules i cadires per a 300 persones, megafonia i equip de so a l’esplanada
del Pavelló Firal per realitzar-hi un sopar de cloenda de l’escape room, presentació exposició i
recollida de fons per la caixa, a partir de les 21.00h, el dia 7 de juny de 2019.

13/06/2019 ALCALDE E F

També demanen una graella, permís per fer foc a l’entorn del pavelló, estovalles de color
groc, un punt de llum davant del pavelló per poder connectar neveres i focus.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb dates 27.05.2019 i 05.06.2019, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la pròrroga a OMNIUM CULTURAL, per la utilització de les instal·lacions
del restaurant dels pavellons firals i la sala annexa des del dia 6 de juny fins el dia 12 de
juny de 2019, per realitzar activitats culturals en referència al personatge històric “Parrot”.
Així mateix, s’acorda facilitar-los taules i cadires per a 300 persones, megafonia i equip de so
a l’esplanada del Pavelló Firal. També estovalles de color groc, una graella i permís per fer
foc a l’entorn del pavelló, per realitzar-hi un sopar de cloenda de l’escape room, presentació
exposició i recollida de fons per la caixa, a partir de les 21.00h, el dia 7 de juny de 2019.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Pel que fa al punt de llum no se’ls podrà facilitar ja que no se’n disposa.
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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 localitzada una farmaciola.
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CONDICIONANTS “Instal·lacions del restaurant dels pavellons firals i la sala annexa”

Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació.

Respectar l’aforament total bar 100 persones. Sala 1, 15 persones.

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

Es seguiran les recomanacions de seguretat del personal tècnic de l’ Ajuntament.

En cas d’ emergència trucar al 112.
CONDICIONANTS “Exterior pavelló”

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir al costat del foc un extintor de pols de 6kg.

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació

Prohibit aparcar vehicles al costat del foc

No cal permís de Gencat, en trobar-se a més 500 metres de zona forestal

En cas de que la graella no sigui elevada, es ficarà un gruix de 30 cm de terra al
paviment.

Un cop acabat el foc és remullarà per evitar reactivació.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
30.

SOL·LICITUD CLUB TENNIS TAULA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ “11 DE SETEMBRE” AMB MOTIU
DEL CAMPIONAT PROVINCIAL DE TENNIS TAULA 2019.

Vista la petició presentada pel Sr. Ricard Gómez, en representació del CLUB TENNIS TAULA
MOLLERUSSA, en què sol·licita la utilització del pavelló municipal, concretament el pavelló
“11 de setembre”, per realitzar-hi el campionat provincial de Tennis Taula, els dies 14,15 i
16 de juny de 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.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 21.05.2019 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 al CLUB TENNIS TAULA MOLLERUSSA, la utilització del pavelló
municipal, concretament el pavelló “11 de setembre”, per realitzar-hi el campionat provincial
de Tennis Taula, els dies 14,15 i 16 de juny de 2019.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

Està prohibit fumar i fer foc en tots els recintes.

S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.

S’haurà d’aportar pòlissa de RC.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.
31.

SOL·LICITUD SR. MARC ARISA CASTELLÀ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR UN PAVELLÓ EL DIA 13 DE JULIOL DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Marc Arisa Castellà, en què demana
autorització per la utilització d’un pavelló el dia 13 de juliol, per realitzar-hi un partit de
futbol sala.

Antoni Garcia Jiménez
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La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Marc Arisa Castellà per la utilització
d’un pavelló ja que no es disposarà de cap espai disponible durant aquestes dates perquè hi
ha programats campus esportius.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
32. SOL·LICITUD
ESCOLA
MESTRE
IGNASI
PERAIRE,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EL DIA 14 DE
JUNY DE 2019
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. Jordi Jové i la Sra. Montse Serret, en
representació de l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demanen autorització per la utilització
del pavelló de l’Escola i el camp de futbol “Cruyff Court Bojan Kric” el dia 14 de juny, de les
09.00h fins a les 03.00h de la matinada, per realitzar-hi la festa de fi de curs.
També sol·licita dos escenaris, 800 cadires, 50 taules grans i dos wàters portàtils.
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 05.05.19 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la sol·licitud presentada per l’Escola Mestre Ignasi Peraire la utilització
del pavelló de l’Escola i el camp de futbol “Cruyff Court Bojan Kric” el dia 14 de juny, de les
09.00h fins a les 03.00h de la matinada, per realitzar-hi la festa de fi de curs.

Marc Solsona Aixala
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S’acorda facilitar-los dos escenaris, 800 cadires, 50 taules grans i dos wàters portàtils.
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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.

Tenir localitzada una farmaciola.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis
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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 aforament per aquesta activitat.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Antoni Garcia Jiménez
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33. SOL·LICITUD CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA LES ARRELS
EL DIA 8 DE JUNY DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Bota, en representació del Consell
Esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions de l’Escola
Les Arrels el proper 8 de juny, de les 08.30h fins a les 13.30h, per realitzar-hi una trobada
d’escacs a nivell intercomarcal escolar.
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 04.06.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar al Consell Esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per
utilitzar les instal·lacions de l’Escola Les Arrels el proper 8 de juny, de les 08.30h fins a les
13.30h, per realitzar-hi una trobada d’escacs a nivell intercomarcal escolar.

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

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

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS

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 aforament per aquesta activitat.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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34. SOL·LICITUD FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA – ESPAI SOCIAL
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DEL
PATI DE LES BITLLES EL DIA 13 DE JUNY DE 2019
Vista la petició presentada per la Sra. Judit Soler, en representació de la Fundació Catalunya
La Pedrera – Espai Social Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati
de les bitlles ubicat al cantó de l’Edifici Sant Jordi el dia 13 de juny, de les 16.00h fins a les
18.00h, per realitzar-hi l’activitat de bitlles catalanes dins del Programa REMS.
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 04.06.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent e, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Fundació Catalunya La Pedrera – Espai Social
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de les bitlles ubicat al
cantó de l’Edifici Sant Jordi el dia 13 de juny, de les 16.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi
l’activitat de bitlles catalanes dins del Programa REMS.
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:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fer foc en tot el recinte

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les sortides d’emergència i el seu recorregut

En cas d’emergència trucar al 112

Antoni Garcia Jiménez
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Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
35. SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, FER ÚS SOCIAL DEL CENTRE PER A LA
JORNADA PATI DEL DIA 8 DE JUNY DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Àngels Ribes en representació de
l’ESCOLA POMPEU FABRA, en què demana autorització per fer ús social del centre per a dur a
terme la “Jornada Pati” del dia 8 de juny de 2019, de les 9.00 h a les 13.00 h.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat al
Decret 218/2001, de 24 de juliol; es considera ús social aquell que satisfà necessitats de
diferents col·lectius socials sense ànim de lucre, i en concret per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives i altres similars de caràcter social.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 31.05.2019, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:

Marc Solsona Aixala
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Primer. Autoritzar l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa per a la utilització del centre per a
dur a terme la “Jornada Pati” del dia 8 de juny de 2019, de les 9.00 h a les 13.00 h.
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Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Altres condicionants:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total

Antoni Garcia Jiménez
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-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
36. SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS, EN QUÈ DEMANA PETICIONS DIVERSES PER
AL DIA 14 DE JUNY DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Calvís, en representació de
l’Escola Arrels, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat per a dur
a terme el festival de fi de curs, de les de les 9.00 h fins els 13.00 h i de les 18.00h fins a les
21.00h i per utilitzar el pati de l’Escola Arrels, per realitzar-hi el sopar a la fresca de cloenda
del 10è aniversari del centre, el proper dia 14 de juny de 2019.

Marc Solsona Aixala
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Així mateix, demana taules i cadires al pati de l’escola el mateix dia.
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 dates 24.04.2019 i 07.05.2019 i d’acord amb
els informes de les regidories corresponents en el que s’indica que l’Ajuntament és
coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
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presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Arrels, la utilització de la sala del Teatre l’Amistat per a dur a
terme el festival de fi de curs, de les de les 9.00 h fins els 13.00 h i de les 18.00h fins a les
21.00h i per utilitzar el pati de l’Escola Arrels, per realitzar-hi el sopar a la fresca de cloenda
del 10è aniversari del centre, el proper dia 14 de juny de 2019.
S’acorda facilitar-los taules i cadires al pati de l’escola el mateix dia.
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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.
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L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fer foc, fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior d ela
instal·lació (caldrà permís).

Respectar aforament per aquesta activitat (pati)

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

Aportar pòlissa i rebut RC.

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència.

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

En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.

En cas d’emergència trucar al 112.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

13/06/2019 SECRETARI



Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
37. SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
DIVERSES PETICIONS PEL DIA 6 DE JULIOL DE 2019
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de l’Associació
Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per dur a terme una caminada curta
a favor de “La Pau i la Convivència” des de la Plaça de l’Ajuntament fins al Teatre de
l’Amistat, de les 18.00h fins a les 18.30h, el proper dia 6 de juliol de 2019.
També demana 150 cadires, un equip de so i micròfons al Teatre l’Amistat el mateix dia 6 de
juliol de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 21.05.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:

Marc Solsona Aixala
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Senegalesa de Mollerussa per dur
a terme una caminada curta a favor de “La Pau i la Convivència” des de la Plaça de
l’Ajuntament fins al Teatre de l’Amistat, de les 18.00h fins a les 18.30h, el proper dia 6 de
juliol de 2019.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 150 cadires, un equip de so i micròfons al Teatre l’Amistat
el mateix dia 6 de juliol de 2019.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:








Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
Respectar aforament total 200 persones
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
Seguir les instruccions de la Policia Local a la caminada
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En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
38. SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, DIVERSES PETICIONS
AMB MOTIU DE LES NITS D’ESTIU DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el carrer
Ciutat de Lleida del municipi a partir de les 21.30h, per ballar-hi sardanes els mesos de juliol
i agost en el marc de les 4 Llunes d’Estiu.

13/06/2019 SECRETARI

També demana un centenar de cadires.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 30.04.2019 i d’acord amb l’informe
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització del carrer Ciutat de
Lleida del municipi a partir de les 21.30h, per ballar-hi sardanes en el marc de les 4 Llunes
d’Estiu, els dies següents:11 i 18 de juliol i 1 i 8 d’agost.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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Així mateix, s’acorda facilitar un centenar de cadires.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:

Tenir localitzada una farmaciola

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures els recorreguts d’emergència

Coordinació amb Policia Local i Brigada Municipal per al tall del carrer.

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 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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39. SOL·LICITUD CLUB PATI MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS
AMB MOTIU DEL 19È CAMPUS D’HOQUEI PATINS.
Vista la petició presentada pel Sr. Francesc Botam, en representació del Club Pati Mollerussa,
en què sol·licita la utilització de diversos espais municipals per realitzar-hi diverses activitats,
amb motiu de dur a terme el 19è Campus d’Hoquei Patins, del dia 30 de juny de 2019 al 13
de juliol de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.03.2019 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:

13/06/2019 SECRETARI

Primer. Autoritzar al Club Pati Mollerussa, amb motiu de dur a terme el 19è Campus
d’Hoquei Patins per realitzar diverses activitats, del dia 30 de juny de 2019 al 13 de juliol de
2019, la utilització de les instal·lacions següents:
- PAVELLÓ POLIESPORTIU “Pavelló 11 de Setembre”
- CAMP DE FUTBOL 7
- COL·LEGI POMPEU FABRA
- ENTRADA PISCINA MUNICIPAL
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S’acorda facilitar-los les lliteres, taules i cadires i dues taules de ping-pong.
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











1 setmana abans de l’inici del campus hauran d’enviar als responsables de
la Regidoria un llistat amb els participants i tècnics dels alumnes i monitors
que se’n beneficiïn.
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
Està prohibit fumar i fer foc en tots els recintes.
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Els monitors del campus seran responsables dels inscrits al mateix.
S’haurà de respectar tota la normativa de les piscines i les instruccions dels
socorristes de les piscines.

Marc Solsona Aixala
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Tercer. Establir una fiança de 300€ per sufragar els possibles desperfectes que la utilització
d’aquestes instal·lacions pugui comportar.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
40. SOL·LICITUD AMICS I AMIGUES DE LA BANQUETA DE MOLLERUSSA AL SALT DEL
DURAN, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DEL I APLEC DEL
SALT DEL DURAN.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Pintó Reig, en representació de
l’Associació Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa al Salt del Duran, en què demana
autorització per utilitzar espais públics del municipi amb motiu del I Aplec del Salt del Duran,
el dia 9 de juny de 2019.
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També demana poder disposar del següent material: equip de so i el seu operari, plataforma
per la Cobla de sardanes de 6 x 4, contenidors de brossa, 40 taules i 250 cadires, generador
elèctric i operari de manteniment.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 03.06.2019 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 Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa al Salt del
Duran, la utilització dels espais públics del municipi amb motiu del I Aplec del Salt del Duran,
en els espais i dies següents:
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-

Dia 9 de juny, el recinte del Salt del Duran i el pavelló verd en cas de pluja.
Del dia 7 de juny al 17 de juny de 2019, hall petit del Casal Cultural per exposició de
les obres del I Concurs de Reciclatge Escolar.

Així mateix, s’acorda facilitar-los el següent material: equip de so i el seu operari, plataforma
per la Cobla de sardanes de 6 x 4, contenidors de brossa, 40 taules i 250 cadires, generador
elèctric i operari de manteniment.
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.
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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.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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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.
CONDICIONANTS (Salt Duran)
Tenir una farmaciola
Tenir 1 extintor a la zona.
Aforament menys 500 persones
Assegurança R.C.
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 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
En cas d’emergència trucar al 112

CONDICIONANTS (sala expo centre cultural)








Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar
Tenir localitzats els extintors
Aforament 100 persones
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència trucar al 112

CONDICIONANTS (pavelló verd)






Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació
Aforament menys 500 persones
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
En cas d’emergència trucar al 112
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Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
41. SOL·LICITUD ASSOCIACIO ANNOUR, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 8 DE JUNY DE 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdelaziz Bednaoui Rabeh, en
representació de l’ASSOCIACIÓ ANNOUR, en què demana autorització per utilitzar la plaça de
l’Ajuntament el dia 8 de juny de les 9:00 fins les 13:00 h., per realitzar un pica-pica popular
de final del Ramadà.
També demana 50 taules i 20 cadires.
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:
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.05.2019, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ASSOCIACIÓ ANNOUR, en què demana autorització per utilitzar la
plaça de l’Ajuntament el dia 8 de juny de les 9:00 h fins les 13:00 h, per realitzar un picapica popular de final del Ramadà.

Marc Solsona Aixala
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S’acorda facilitar-los 50 taules i 20 cadires.
Segon. Posar de manifest que l’ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Condicions específiques:
-Tenir tenir 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 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
- Respectar aforament total.
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- Tenir una pòlissa i pagament R.C.
- Deixar lliures els recorreguts d’emergència
- 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.
42. SOL·LICITUD CARME RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS DEL CARRER
SANT ANTONI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA AL
CARRER EL DIA 15 DE JUNY DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels veïns del carrer Sant Antoni, demanant
autorització per fer una festa al carrer el dia 15 de juny de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, als veïns del carrer Sant Antoni, la celebració d’una Festa al Carrer, el
dia 15 de juny de 2019.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:


Autoritzar el tancament del carrer al trànsit de vehicles durant les hores de celebració de
la festa (de les 22.00h fins a les 03.00h).



Facilitar un entarimat, una escala i tanques.



Pel que fa a la sol·licitud de connexió i potència de llum, s’informa que no serà possible.



CONDICIONANTS:
A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció musical per
tal de respectar els descans dels veïns.
Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa,
en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB (A) (LAeq,
60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80dB (A) (LAeq, 30 minuts) a la
façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha
d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament.
No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.
Encara que està exclòs del Decret 112 i per tant l’obligatorietat d’assegurança de RC,
és recomana de tenir-ne una per a l’activitat. (exemples: intoxicació alimentària,
electrocució amb aparells elèctrics, etc...)
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
En cas de fer foc, s’haurà d’informar dels horaris, quin tips de foc i quants. (s’haurà
de disposar a l’exterior d’un extintor com a mínim).

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
43. SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 7 DE JUNY DE 2019

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què
demana que se’ls faciliti dos wàters portàtils i contenidors de recollida selectiva a l’escola per
dur a terme la festa de final de curs, el proper dia 7 de juny de 2019.
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Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què
demana que se’ls faciliti dos wàters portàtils i contenidors de recollida selectiva a l’escola per
dur a terme la festa de final de curs, el proper dia 7 de juny de 2019.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

Antoni Garcia Jiménez
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44. SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL I PATI DE
L'ESCOLA PER A LA FESTA FINAL DE CURS DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Àngels Ribes en representació de
l’ESCOLA POMPEU FABRA, en què demana que se’ls facilitin material divers i fer ús social del
pati de l’escola per a dur a terme la festa de fi de curs del dia 15 de juny de 2019.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat al
Decret 218/2001, de 24 de juliol; es considera ús social aquell que satisfà necessitats de
diferents col·lectius socials sense ànim de lucre, i en concret per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives i altres similars de caràcter social. En aquest
sentit es fa constar que les AMPA’s gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis
per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa per a la utilització de les
instal·lacions del pati de l’escola el dia 15 de juny de 2019, a partir de les 19.00 h, per a
realitzar-hi la festa de fi de curs.

13/06/2019 ALCALDE E F

S’acorda autoritzar el següent material: : taules i cadires per 500 persones i una tarima i
micròfon amb el corresponent muntatge.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Altres condicionants:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte

Marc Solsona Aixala
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-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
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-Tenir pòlissa i rebut RC (en especial si es dona menjar al públic)
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.

Antoni Garcia Jiménez
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Sisè. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
45. SOL·LICITUD CENTRE FORMACIÓ D’ADULTS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
CADIRES PER AL DIA 7 DE JUNY DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Alba Sisteró, en representació de
Centre Formació d’Adults de Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti un palet de cadires
al centre per dur a terme la festa de cloenda del curs, el dia 7 de juny de 2019.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Centre Formació d’Adults de Mollerussa, en
què demana que se’ls faciliti un palet de cadires al centre per dur a terme la festa de cloenda
del curs, el dia 7 de juny de 2019.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
46. RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. LLOVERA GOMÀ,MONTSE

13/06/2019 ALCALDE E F

Vista la sol·licitud presentada amb número de registre 2019/6363, de 18 d’abril per la Sra.
Llovera Gomà, Montse, integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, en què
renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se a jornada completa en horari de matí per
motius de conciliació de vida laboral i familiar.
Atès que la Sra. Llovera Gomà, Montse 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 11/01/2018.
Atès l’informe emès per l’àrea jurídica de l’Ajuntament, la Junta de Govern per unanimitat
dels membres presents ACORDA:

Marc Solsona Aixala
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Primer. Autoritzar la petició de la Sra. Llovera Gomà, Montse integrant de la plantilla de
personal d’aquest Ajuntament, en què renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se a
jornada completa en horari de matí per motius de conciliació de vida laboral i familiar.
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Segon. La data d’incorporació a jornada completa serà el dilluns següent a l’aprovació per
Junta de Govern, i amb la distribució horària de dilluns a divendres de 8.00 h a 15.30 h.
Tercer. 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-la 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.
47. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.05.2019 a 31.05.2019)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2019 a 31-05-2019.

13/06/2019 SECRETARI

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2019 a 31-05-2019, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

Antoni Garcia Jiménez
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TOTAL ÀREA
BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA I INFÀNCIA
CARME SOLE CASELLES
TOTAL ÀREA

ANTONIO PIÑERO FERNANDEZ

202,36 €

FRANCISCO OLIVEROS
VILLORBINA

258,78 €

JORDI COT LLURBA

186,80 €

JOSEP GARCIA CEJUDO

202,36 €
TOTAL ÀREA

850,30 €

ENSENYAMENT
GABRIEL PRIETO LUCAS

73,16 €

GRAUS AGUDO RAMON

113,12 €

JORDI CUBIRÓ BALSELLS

109,74 €

MARINA PEREZ SULLÀ

135,27 €

NURIA SOLÉ SIMÓ
Marc Solsona Aixala

32,10 €

BRIGADA

MIQUEL HORTIGÜELA MORENO
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32,10 €

91,45 €
146,32 €
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TOTAL ÀREA

669,06 €

ESPORTS
ADRIÀ PALÈNCIA FABREGAT

50,96 €

ALBERT GAVALDÀ LORENTE

74,34 €

ALBERT ROCA HEREDIA

152,88 €

ANNA PORTA RUIZ

152,88 €

GERARD NABAU PUIG

64,36 €

JAUME VICENS TALLAVÍ

92,00 €

JORDI AYMERICH BALAGUERÓ

103,98 €

JOSÉ ANTONIO GONZALEZ

72,56 €
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MANUEL MOYA MORENO

161,07 €

MARINA CASTELLS CODINA

76,44 €

RICARD PASTÓ LLOBERA

94,54 €

ROGER MASIP GÒMEZ

101,92 €
TOTAL ÀREA

1.197,93 €

OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ
GIMENO FERNANDEZ, CARLOS

168,95 €

Antoni Garcia Jiménez
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TOTAL ÀREA

168,95 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
48. SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01.05.2019 a 31.05.2019)

Marc Solsona Aixala
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Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-05-2019 a 31-05-2019.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2019 a 31-052019, i que corresponen al personal següent:

ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

POLICIA
BERGA MIRANDA, Nuria

116,12 €

CALERO ESTADELLA, Bruno

369,37 €
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CARRASCAL CARRETERO, Carlos

650,44 €

FERNANDEZ PEREZ, David

489,85 €

FEIXAS PERERA, Marc

620,36 €

FIGUEREDO PARISÉ, René

252,88 €

13/06/2019 SECRETARI

GARDEÑES, Aurora

70,07 €

GARCIA MORENO, Miriam

662,75 €

LEIVA OLLER, Abraham

516,88 €

MEGIAS VARGAS, Jose

267,30 €

MENDOZA GONZALEZ, Victor

315,31 €

OLLERO LIMAS, Eloi

791,80 €

PEIRON MAZAS, Jorge

517,75 €

PERARNAU CAPDEVILA, Carles

661,89 €

PUIG MARTINEZ, Isabel

526,85 €

RIVAS DELGADO, Francisco

431,26 €

SOBREVALS VALLS, Jaume

722,13 €

TUXANS MARIN, Salvador

488,29 €

VERA SANAHUJA, Carme

482,67 €

Antoni Garcia Jiménez
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TOTAL ÀREA

8.953,97 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
49. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 16/2019

13/06/2019 ALCALDE E F

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 258.419,42€.
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 16/2019, per import global de 258.419,52€.

Marc Solsona Aixala
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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.
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50. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS. EXERCICI 2018. COMPROMÍS
D’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AL CONSELL COMARCAL DEL
PLA D’URGELL PEL FINANÇAMENT PEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS. EXERCICI 2019.
Es retira de l’ordre del dia.
51. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2361-36-2019

13/06/2019 SECRETARI

Vist l’expedient tramitat per Ana Marti Altisent amb DNI 40671790Q
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

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:

Antoni Garcia Jiménez
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Titular: Ana Marti Altisent
DNI: 40671790Q
Núm. targeta: 25137-2019-00015-1790Q
Modalitat: Titular

No Conductor

Data de caducitat: maig 2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

13/06/2019 ALCALDE E F

52. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2361-34-2019
Vist l’expedient tramitat per Josefa Mas Serra amb DNI 40681035S 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:

Marc Solsona Aixala
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
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Titular: Josefa Mas Serra
DNI: 40681035S
Núm. targeta: 25137-2019-00016-1035S
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: març 2021
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
53. ATORGAMENT A LA SRA OTILIA MUÑOZ FERNANDEZ D’UNA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIO.

TARGETA

13/06/2019 SECRETARI

Vist l’expedient tramitat per Otilia Muñoz Fernandez amb DNI 37275578F 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:

Antoni Garcia Jiménez
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Titular: Otilia Muñoz Fernandez
DNI: 37275578F
Núm. expedient: 25137-2019-00017-5578F
Modalitat: Titular No - Conductor
Data de caducitat: maig 2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

Marc Solsona Aixala
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54. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que
considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
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54.1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1.

DE

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 25 de gener de 2018, es va aprovar inicialment el
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA
DE BARRIS FASE per import de 545.852,65 € IVA inclòs, amb els següent desglòs dels
pressupostos d’execució per contracta:
- El projecte d’obra civil: 481.603,44 € IVA inclòs
- El projecte d’enllumenat públic: 51.944,16 € IVA inclòs
- Estudi Seguretat i Salut en el treball: 9.423,96 € IVA inclòs

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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- Conveni amb ENDESA: 2.881,09 € IVA inclòs
II. Per acord de la Junta de Govern de data 07 de març de 2018, es va autortizar l’expedient
de contractació del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, amb un pressupost d’execució per contracte
per import de 542.971,56 € IVA inclòs, en el que no s’incloia el pressupost del Conveni amb
ENDESA.
III. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2018, es va adjudicar el contracte
que té per objecte l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE
CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, a favor de l’empresa ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, en les termes i especificacions següents:
1. Proposta econòmica: 447.680,06 € (IVA inclòs)
2. Augment del termini de garantia: 120 mesos
3. Termini d’execució: 3 mesos
IV. En la data 22 de maig de 2019, el Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, actuant com a coordinador de les obres incloses en el projecte de
Pla de Barris, ha emès un informe posant de manifest les raons que justifiquen la modificació
del projecte d’obra civil, essent el resultat d’aquestes modificacions els següents imports: el
pressupost de l’obra (Pressupost d’execució material + 13% de Despeses generals + 6% de
Benefici industrial) ha passat de 398.019,37 € a 402.378,03 €, la qual cosa suposa un
increment de 4.358,66 € equivalent a l’1,095%. Per la seva part el pressupost de contracta
(PEC) que inclou el 21% d’IVA, ha passat de 481.603,44 € a 486.877,42 €, amb un
increment de 5.273,98 €.
Fonaments de dret:
En la data 06 de juny de 2019, ha estat emès l’informe jurídic de la Secretaria General de
l’Ajuntament conforme allò que estableix la Disposició addicional tercera apartat 8è de la
LCSP, còpia literal del qual consta a l’expedient, i que serveix de fonaments de dret a
aquesta proposta, i en el que es conclou el següent:
…//…
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CONCLUSIÓ:
D’acord amb l’exposat, i atès que d’acord amb l’art 205.1c) de la LCSP s’ha justificat la
necessitat de la modificació a través de l’informe del Tècnic CGS de data 22 de maig de
2019, i en el mateix s’han d’indicat les raons per les quals aquestes prestacions no es van
incloure en el contracte inicial, i l’import de les mateixes no excedeix el 15% del preu inicial
del contracte es pot concloure que estem davant d’una modificació no substancial, sense
perjudici que la mateixa, d’acord amb el que estableix l’article 242 de la LCSP pugui
considerar-se com un supòsit de “no modificació del contracte”.

Antoni Garcia Jiménez
13/06/2019 ALCALDE E F
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Tot això sense perjudici de que l’import de les unitats d’obra substituïdes, puguin excedir del
50% del preu del contracte, cas en que si estaríem davant d’una modificació substancial del
contracte incomplint les previsions de l’article 205 de la LCSP per alteració de l’equilibri
econòmic del contracte. No obstant, es necessari deixar palès que de l’informe tècnic no es
desprèn aquesta informació.
Que el procediment a seguir per l’aprovació de la modificació del contracte requerirà dels
següents tràmits:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
Que s’hauran de tenir presents els aspectes previstos a la part dels fonaments de dret sobre
l’obligatorietat de la modificació, formalització, publicitat i remissió als òrgans de fiscalització
tècnica.
…//…
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORTIZAR l’expedient de MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1,
redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, essent el
resultat d’aquestes modificacions els següents imports:
-

El pressupost de l’obra civil (Pressupost d’execució material + 13% de Despeses generals
+ 6% de Benefici industrial) ha passat de 398.019,37 € a 402.378,03 €, la qual cosa
suposa un increment de 4.358,66 € equivalent a l’1,095%.

-

El pressupost de contracta de l’obra civil (PEC) que inclou el 21% d’IVA, ha passat de
481.603,44 € a 486.877,42 €, amb un increment de 5.273,98 €.

La modificació del projecte comportarà la modificació del contracte amb l’abast i quanties
que s’especifiquen a continuació:
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA

Marc Solsona Aixala
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Empresa adjudicatària: ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU



Pressupost inicialment adjudicat: 447.680,06 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació 1: 4.348,40 € (IVA inclòs)
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Percentatge de baixa aplicada: 17,55 %
Import total de l’obra a executar: 452.028,46 € (IVA inclòs)
Alteració del preu: 0,9713186 %

Segon. ATORGAR el termini d’audiència de TRES (3) dies hàbils a l’empresa contractista,
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU i al/s tècnic/s redactor/s del projecte,
posant-los de manifest l’expedient de MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE,
conforme allò que estableix l’art. 242.4 de la LCSP.

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

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

13/06/2019 ALCALDE E F
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Tercer. En el cas de que no es presentin al.legacions al present acord, la Junta de Govern
procedirà a l’aprovació de l’expedient de modificació del contractes, conforme allò establert
a l’art. 242.4 de la LCSP.”
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