AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa
CERTIFICO:
Que el dia 29 d’abril de dos mil vint la Junta de Govern local va celebrar sessió de carácter ordinària
(SESSIÓ NÚM. 2020/14), adoptant-se els acords que es transcriuen a continuació:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PRP 2020/362 LLICÈNCIES D’OBRES
Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen al seus respectius expedients, la
Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019,
de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:

Marc Solsona Aixala

Segon.- Condicionar l’eficàcia de l’atorgament de les llicències municipals d’obra en qüestió
al compliment de la present condició (el contingut de les quals es troben regulades a l’ordre
SND/340/2020, de 12 d’abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual es suspenen determinades activitats
relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel
COVID-19 per a persones no relacionades amb l’activitat): la suspensió de tot tipus d’obra que suposi
una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què en l’habitatge on s’hagi d’efectuar s’hi trobin
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra i que, degut a la seva ubicació permanent
o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir
interferència amb l’activitat d’execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de
materials.
S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres mencionades a l’anterior apartat en les quals, per
circumstàncies de sectorització de l’immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no
relacionades amb l’activitat de l’obra. Així mateix, també s’exceptuen els treballs i obres puntuals que
es realitzin als immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així
com feines de vigilància.
La present condició suspensiva mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència de l’estat
d’alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que existeixin circumstàncies de salut pública que
justifiquin una nova ordre que modifiqui els termes de l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril de 2020.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de les obres, conforme allò que es disposa
en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 95,40€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

Antoni Garcia Jiménez
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Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obres, conforme els expedients
que es relacionen a l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorgen salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en
el seu cas, s’especifiquen singularment.
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

80/2020
C.P CRTA. MIRALCAMP, 3
CARRETERA MIRALCAMP, 3
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

82/2020
FARRAS DUART JORDI
C/ PONENT, 1
32,90
16,45
0,00
2.000,00
0,00

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

83/2020
RIOS PORRAS MARIA DEL CARMEN
C/ FERRAN PUIG, 10 BX 1
15,05
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

PRP 2020/353. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL
PARC MUNICIPAL-PISCINES.

Per acord de la Junta de Govern de data 9/04/2020, es va declarar l’extinció del de la CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL
PARC MUNICIPAL-PISCINES, amb efectes del dia 15 de juny de 2020, atès que en la data 10/03/2020
(NRE 2020/3559), el concessionari va presentar un escrit per mitjà del qual comunicava a l’Ajuntament
la voluntat de que no sigués prorrogat el termini de la concessió administrativa i que es donés per
finalitzada en la data 15/06/2020.
Fonaments de dret:
Vist que la Disposició Addicional Tercera apartat primer del RDL 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix la
suspensió de termes i la interrupció de terminis per a la tramitació dels procediments de les entitatats

Antoni Garcia Jiménez
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Antecedents de fet:
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del sector públic, el còmput dels quals es reprendrà en el moment que perdi vigència l’esmentat reial
decret o les seves pròrrogues.
Atès que l’apartat quart de la mateixta Disposició Addicional Tercera estableix que les entitats del sector
públic podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments que siguin indespensables
per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
Considerant procedent la tramitació de l’expedient de contractació de la concessió administrativa, per
tal de que en el moment que perdi vigència l’estat d’alarma o les seves pròrrogues, es trobi formalitzat
el contracte amb la finalitat de poder inciar la prestació del servei.

08/05/2020 ALCALDE

El contracte té per objecte la utilització privativa d’una part del parc municipal i del recinte de les
piscines, per a l’explotació d’un quiosc destinat a Bar-cafeteria mitjançant la concessió administrativa.
Es tracta d’un contracte de naturalesa patrimonial i de conformitat amb allò que preveu l’article 93.1 de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, l’atorgament de la
concessió s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, i l'adjudicació es realitzarà mitjançant
concurs, d'acord amb el que estableix l'article 60.2 del Reglament del Patrimoni dels ens locals.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció del Plec de les Clàusules econòmiques,
administratives i jurídiques particulars amb el contingut que determina l’article article 62.1 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que hauran de regir la contractació, així com els informes
preceptius.

Marc Solsona Aixala
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Vist allò que s’estableix a l’article 218 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; articles 55 i ss. del Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals (RPEL) i Llei 9/2017, de 8 de novembre.
En virtut del que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA de la CONCESSIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ
D’UN QUIOSC, DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL PARC MUNICIPAL-PISCINES,
sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert

Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat
dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La
recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores del darrer dia hàbil.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i altra documentació de
l’expedient que hauran de regir la contractació de la concessió pel procediment i forma indicats.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament dels
acords adoptats.”

Antoni Garcia Jiménez
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4.

PRP 2020-361 ADDENDA PRÒRROGA PER A 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 20162019 EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR
SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT.

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) ha informat a l’Ajuntament de Mollerussa, de la
formalització entre aquest Ens i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), de la
ADDENDA PRÒRROGA PER A 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2026-2019, PER A LA COORDINACIÓ,
COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES REATIUS AL
BENESTAR SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT. El contracte programa 2016-2019, a què fa referència
aquesta Addenda de pròrroga, fou signat entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016.

Marc Solsona Aixala






Garantir la seguretat jurídica per a la continuïtat dels serveis que s’estan prestant,
Garantir el seu finançament,
Mantenir, per a 2020, les condicions de l’exercici 2019
Establir una durada limitada a la vigència de l’Addenda de Pròrroga: es limita a l’exercici 2020,
mentre no se signa el nou CP quadriennal.

En tot cas, indicar que es justifica la pròrroga, atès que pel proper CP es pretén fer un salt qualitatiu en
l’avaluació d’impacte de les polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge integral de les necessitats de
les persones i la comunitat”. Així mateix, s’indica que “perquè aquest avenç sigui significatiu, realista i
sostenible, cal un període de temps de reflexió, definició, maduració i implantació sense que estigui
sotmès a la immediatesa que requereix a hores d’ara assegurar la continuïtat dels serveis recurrents. La
modificació de les anualitats del CP 2016-2019, han estat aprovades per l’Acord del Govern, de 10 de
desembre de 2019.
Durant la vigència del CP 2026-2019, han estat formalitzats distints convenis de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, per a desplegar diverses accions dels
serveis i programes, denominats FITXES, que abasten les actuacions següents:
SERVEIS SOCIALS BÀSICS
SIS SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
SIS SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
SIS SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC
MIGRACIONS I CIUTADANIA.
PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT

FITXA
FITXA
FITXA
FITXA
FITXA
FITXA
FITXA

01
02.1
02.1.1
02.2
07
37
43

La pròrroga per a 2020 del Contracte Programa [CP] 2026-2019, significa que es consideren, a tots els
efectes, vigents els serveis que s’estan prestant a la seva empara, se’n garanteix el seu finançament, si
bé en els mateixos indicatius i condicions de l’exercici 2019. Per tant, aquesta vigència implica que els
pactes i/o convenis que han estat formalitzats, precisament, per a llur desplegament, s’han de
considerar amb plenitud d’efectes, sempre i quan així s’acordi.
En aquest sentit, s’ha sol·licitat Informe Jurídic, a fi de determinar quins són els efectes de l’Addenda de
Pròrroga per a 2020 del Contracte Programa [CP] 2016-2019 en relació amb els convenis de
col·laboració formalitzats entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, als
quals s’ha fet esment. En l’informe, entre altres qüestions, s’indica el següent:

Antoni Garcia Jiménez
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Essencialment, el que es pretén amb l’Addenda respon a les finalitats següents:
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.../... que aquests convenis no han perdut vigència, llevat que existeixi [que, aparentment, no és el
cas], una voluntat de declarar la extinció o finiment dels efectes dels convenis aprovats, o un
impediment per la seva continuïtat. Tampoc es tractaria de formalitzar nous convenis, atès que la
pròpia addenda de pròrroga ho reserva per quan s’aprovi el proper Contracte Programa quadriennal. És
a dir, el fonament o la base jurídica d’un conveni de col·laboració per desplegar l’acció, programa o fitxa
de què es tracti, vinculada a un CP, li dóna, precisament, l’existència prèvia d’aquest CP en el que
s’inclogui, precisament, quin és l’àmbit d’actuació i quines són les condicions per a poder convenir. Per
tant, l’Addenda de pròrroga manté la vigència del CP 2016-2019, si bé limitada als serveis o actuacions
vigents el 2019; per aquest motiu, entenem que és suficient acordar la vigència dels efectes, per a
2020, d’aquells convenis que fins a 31/12/2019, vinculen a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell
Comarcal del Pla d‘Urgell i que despleguen els programes i/o accions incloses en el CP 2016-2019.

Marc Solsona Aixala
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Tanmateix, consta Informe Favorable de l’Àrea de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i
Infància i d’Intervenció de Fons.
Atès el que s’ha exposat; considerant els antecedents als quals s’ha fet esment i els informes lliurats al
respecte, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer. Aprovar la vigència per a 2020 dels efectes d’aquells convenis que fins a 31/12/2019,
vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell Comarcal del Pla d‘Urgell i que despleguen els
programes i/o accions incloses en el Contracte Programa [CP] 2016-2019 formalitzat entre
el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016.
Segon. Els convenis, quins efectes es declaren vigents en tant que s’emparen en l’Addenda de Pròrroga
per a 2020 del CP 2016-2019, són els següents :
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS
 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)
 Fitxa 01 - SAD dependència
 Fitxa 01 - SAD Social
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS ESTABLERTS
AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.
Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2018

08/05/2020 SECRETARI

FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: SERVEI DE
CENTRE OBERT.- ANUALITATS 2017-2019. FITXA 2.1. DEL CONTRACTE PROGRAMA.
Aprovació: Junta de Govern Local, de 27 de juliol de 2017
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
El conveni vigent és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA i CONSELL
COMARCAL PLA D’URGELL, FITXA 2.1.1: APLICACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: SERVEI DE CENTRE OBERT D’ESTIU.ANUALITATS 2017-2019. ADDENDA 2019 .

Antoni Garcia Jiménez
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FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: PROGRAMES
D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE RISC. FITXA 2.2. DEL CONTRACTE
PROGRAMA. 2016/2019.
Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2018

08/05/2020 ALCALDE

FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.
 Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE
 Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i accions.
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA DE GESTIÓ DE LA FITXA 7
“MIGRACIONS I CIUTADANIA”. ANUALITATS 2016-2019.
Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2018
FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA FITXA 37
“PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL” . ANUALITATS 2016-2019 [CONTRACTE PROGRAMA.
2016/2019].

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2018
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE
JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT (Fitxa 43
del Contracte Programa 2017/2019).


Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2017

[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

Tercer. Facultar el S. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a desplegar aquests
acord i formalitzar els documents, que en el seu cas, siguin escaients.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i donar-se trasllat als serveis
responsables de llur implementació, així com als serveis econòmics (Intervenció de Fons) i de RRHH, als
efectes de garantir el finançament de les accions i programes inclosos en les respectives Fitxes i la
continuïtat del personal amb contractacions laborals temporals, vinculat al desplegament d’aquestes.

Antoni Garcia Jiménez
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En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ, en allò que
afecti a la col·laboració respecte el funcionament i serveis de l’Oficina Jove, la vigència correspondrà
declarar-la al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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5.

PRP 2020/364 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 82-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Miguel Garcia Malavé, per a l’establiment PUNT 14,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació s’efectuaria en
les següents zones i períodes:


Pl. Manel Bertrand núm.14: 15 m2 de març a setembre de 2020.

Marc Solsona Aixala
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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 RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

2. Condicions generals de la llicència:
-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.

Antoni Garcia Jiménez
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-

Signatura 1 de 2

Titular peticionari: MIGUEL GARCIA MALAVÉ
Nom comercial: CAFETERIA PUNT 14
Ubicació: PL. MANEL BERTRAND 14
Metres quadrats: 15 M2
Període autoritzat: DE MARÇ A SETEMBRE 2020
Núm. Expedient: 2334-82-2020

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

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.
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.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
Tercer.- 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:

08/05/2020 ALCALDE

1.

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació de la via
pública.

Marc Solsona Aixala
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2.

3.

4.

Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, es tancaran
perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral
haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi
sigui la calçada de les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o
esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè.- 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.
6.

PRP 2020/365 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 50-2020.-

Antoni Garcia Jiménez

08/05/2020 SECRETARI

5.

Signatura 1 de 2

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:

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Abdelaziz Habtiche, per a l’establiment Rouisseau Caffe,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat, l’ocupació s’efectuaria en les
següents zones i períodes:


c/ Mossèn Ramon Viladrich (davant del bar) amb el període de març a setembre

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 RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:

08/05/2020 ALCALDE

1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Abdelaziz Habtiche
Nom comercial: Rouisseau Caffe
Ubicació: C/ Mossèn Ramon Viladrich
Metres quadrats: 6 m
Període autoritzat: de març a setembre
Núm. Expedient: 2334-50-2020

2. Condicions generals de la llicència:

Marc Solsona Aixala
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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 aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

Antoni Garcia Jiménez
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-

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.

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

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.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
Tercer.- 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:

Marc Solsona Aixala
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3.

Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar la via
pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim horari de
tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació de la via
pública.

4.

4.

6.
7.

Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, es tancaran
perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral
haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi
sigui la calçada de les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o
esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Cinquè.- 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.
7.

PRP 2020/366 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 80-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Oscar medina Ortiz, per a l’establiment Eat the World,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.

Antoni Garcia Jiménez
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Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat, l’ocupació s’efectuaria en les
següents zones i períodes:


c/ Bellvís, 28, amb el període de gener a desembre

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 RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:

08/05/2020 ALCALDE

1. Dades de l’ocupació:
-

2. Condicions generals de la llicència:
-

Marc Solsona Aixala

-
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Titular peticionari: Oscar Medina Ortiz
Nom comercial: Eat the World
Ubicació: C/ Bellvís , 28
Metres quadrats: 36 m
Període autoritzat: de gener a desembre
Núm. Expedient: 2334-80-2020

-

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

3. Condicions particulars de la llicència:

-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.
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.
Si s'ha d'ocupar la calçada s'ha de senyalitzar correctament el perímetre d'ocupació amb
senyals reflectants i aïllar ambelements de seguretat i protecció per tal d'evitar qualsevol

Antoni Garcia Jiménez
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-

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

accident de trànsit, d'acord amb l'establert a l'article 26 del'Ordenança de Convivència
Ciutadana a l'Ajuntament de Mollerussa (BOP 7 de març de 2019). S'haurà de deixar
lliurel'espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment
públic..

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
Tercer.- 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:

Marc Solsona Aixala
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5.

Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar la via
pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim horari de
tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació de la via
pública.

6.

5.

8.
9.

Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, es tancaran
perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral
haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi
sigui la calçada de les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o
esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Cinquè.- 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.
8.

PRP 2020/367 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 68-2020

Antoni Garcia Jiménez
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Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Shahid Latif, per a l’establiment PUNJABI GRILL,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat, l’ocupació s’efectuaria en les
següents zones i períodes:


Pl. De l’Estació, amb el període de gener a desembre

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 RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:

08/05/2020 ALCALDE

1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Shahid Latif
Nom comercial: PUNJABI GRILL
Ubicació: PL. DE L’ESTACIÓ
Metres quadrats: 7 m
Període autoritzat: de gener a desembre
Núm. Expedient: 2334-68-2020

2. Condicions generals de la llicència:

Marc Solsona Aixala
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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 aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

Antoni Garcia Jiménez
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-

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.

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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(LLEIDA)
______

-

-

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.
Si s'ha d'ocupar la calçada s'ha de senyalitzar correctament el perímetre d'ocupació amb
senyals reflectants i aïllar ambelements de seguretat i protecció per tal d'evitar qualsevol
accident de trànsit, d'acord amb l'establert a l'article 26 del'Ordenança de Convivència
Ciutadana a l'Ajuntament de Mollerussa (BOP 7 de març de 2019). S'haurà de deixar
lliurel'espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment
públic.
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Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
Tercer.- 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:
7.

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.

Marc Solsona Aixala

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació de la via
pública.
8.

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.
6. 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.
10. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o
esdeveniment públic.
11. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè.- 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.

Antoni Garcia Jiménez
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Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
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9.

PRP2020/368 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 78-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Carmen Salas Serrano en representació de Kevn Alsina
Salas, per a l’establiment Bar Scaliu, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires
a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat, l’ocupació s’efectuaria en les
següents zones i períodes:


C/ Cervera, 18, amb el període de març a octubre

Marc Solsona Aixala
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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 RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

2. Condicions generals de la llicència:
-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.

Antoni Garcia Jiménez
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Titular peticionari: Kevin Alsina Salas
Nom comercial: BAR SCALIU
Ubicació: C/ CERVERA, 18
Metres quadrats: 13 m
Període autoritzat: de març a octubre
Núm. Expedient: 2334-78-2020
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-

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.
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.
Si s'ha d'ocupar la calçada s'ha de senyalitzar correctament el perímetre d'ocupació amb
senyals reflectants i aïllar ambelements de seguretat i protecció per tal d'evitar qualsevol
accident de trànsit, d'acord amb l'establert a l'article 26 del'Ordenança de Convivència
Ciutadana a l'Ajuntament de Mollerussa (BOP 7 de març de 2019). S'haurà de deixar
lliurel'espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment
públic.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
Tercer.- 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:
9.

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.

Marc Solsona Aixala

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació de la via
pública.
10. 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.
7. 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.
12. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o
esdeveniment públic.
13. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Antoni Garcia Jiménez
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Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
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Cinquè.- 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.
10.

PRP 2020/363 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 4/2020 (FIRA SANT
JOSEP)

Vista la relació núm. 4/2020 de devolució d’ingressos indeguts, en concepte de taxa per instal·lació de
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic
local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, epígraf Fira de Sant Josep ,
que inclou 51 expedients i que importa la quantitat de 16.012,81 €.

08/05/2020 ALCALDE

Atès que per circumstàncies de força major es va acordar suspendre tots els actes relacionats amb la
148a fira de Sant Josep i, entre altres, acordar el desmuntatge de totes les atraccions, casetes i altres
elements que s’han començat a instal·lar amb motiu de la 148a fira de Sant Josep.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en la relació
número 4/2020, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, per import total de 16.012,81 €.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones interessades
incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
11.

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 la presidència exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a
continuació es detallen i que considera que són urgents.

11.1.- PRP 2020/369 EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL RELATIU A LES OBRES DEL CARRER ACADÈMIA DE MOLLERUSSA.
RESOLUCIÓ.
Antecedents:

Antoni Garcia Jiménez
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels membres que la
formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
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i.

En data 7 de juny de 2018 es produeix una incidència en les obres del Carrer Acadèmia de
Mollerussa, a l’impactar el cable de baixa tensió amb el martell picador d’una retroexcavadora.

ii.

En relació amb l’esmentada incidència, es va emetre informe per part del director de les obres i,
alhora, redactor del projecte bàsic i d’execució d’urbanització del Carrer Acadèmia, juntament
amb el delegat de l’obra i representant de l’empresa adjudicatària, sense que en el mateix hi
consti la data d’emissió.

iii.

Les obres en qüestió que s’estaven desenvolupant al lloc on va produir-se la incidència les estava
executant l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. (d’ara endavant, “ROMÀ”), en
virtut de l’adjudicació acordada per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa en sessió
de 12 d’abril de 2018.

iv.

L’acta de replanteig de les mencionades obres es va signar en data 31 de maig de 2018. En data
27 de maig de 2019 les obres van ser recepcionades per part l'Ajuntament de Mollerussa.
Actualment, el proper mes de maig de 2020 caldrà procedir a la seva recepció definitiva.

v.

La incidència en qüestió va ocasionar danys a diversos habitatges, havent-se presentat per part
dels titulars dels mateixos escrit reclamant una compensació al respecte i adjuntant-se, en alguns
casos, documentació justificativa de les despeses generades.

vi.

En data 16 d’abril de 2019 es va emetre informe per part del Secretari de l’Ajuntament de
Mollerussa.

vii. En data 24 d’abril de 2019, i en base a l’informe de secretaria de data 16 d’abril de 2019, es va
dictar el Decret d’Alcaldia 2019/176 en el qual es va resoldre, en primer lloc, sol·licitar al Director
Facultatiu i al coordinador de les obres del Pla de Barris que concretessin amb més detall les
circumstàncies que van causar la producció dels danys i, en segon lloc, donar audiència a tots els
interessats en l’expedient perquè en un termini de deu (10) dies hàbils formulessin les
al·legacions oportunes. En concret, es va donar audiència als següents interessats:






Direcció facultativa de les obres,
Persones propietàries del Carrer Acadèmia perjudicades,
Empresa constructora ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS S.A.U.,
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L. (d’ara endavant, “ENDESA”),
L’entitat asseguradora ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (d’ara
endavant, “ALLIANZ”).

viii. En el termini conferit als interessats anteriorment referits per concretar les circumstàncies que
van causar la producció dels danys i per dur a terme les al·legacions que consideressin oportunes,
van tenir entrada en aquest Ajuntament els següents informes i escrits d’al·legacions, els quals
consten incorporats a l’expedient:
-

Informe elaborat pel Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, encarregat de la coordinació dels treballs tècnics corresponents a les obres incloses
dins el Programa d’actuacions de barris (Pla de Barris), en data 21 de mag de 2019.

-

Informe elaborat pel Sr. Lluís Castelló Gendre, arquitecte autor del projecte i director de les
obres relatives al Projecte bàsic i d’execució d’urbanització del Carrer Acadèmia de
Mollerussa, àmbit Pla de Barris (Zona 5), en data 7 de maig de 2019, amb Registre d’entrada
2019-7532.

Antoni Garcia Jiménez
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-

Correu electrònic enviat pel Sr. Arnau Setó Melich, de l’empresa asseguradora ALLIANZ
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., en data 6 de maig de 2019.

-

Escrit d’al·legacions presentat per la Sra. Roser Raich Beneit, en nom propi i com a
mandatària del Sr. Ramon Bonjorn Calafell, amb Registre d’entrada 2019-8919 de data 27 de
maig de 2019.

-

Escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Joan Castelltort Boada, advocat i representant de la
societat ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., amb Registre d’entrada 2019-8003 de
data 13 de maig de 2019.

ix.

En data 30 de setembre de 2019, va tenir entrada en aquest Ajuntament (Registre d’entrada
2019/15600) un nou informe elaborat per l’empresa asseguradora ALLIANZ COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

x.

Com a resposta a l’ofici enviat per part de l’Ajuntament de Mollerussa a l’entitat asseguradora
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. mitjançant la qual es feia tramesa de la
documentació complerta de l’expedient de referència i es sol·licitava l’elaboració d’un nou informe
tenint en compte tota la informació que constava en l’expedient fins aquella data, la companyia
asseguradora va presentar un nou informe en data 14 de novembre de 2019 (Registre d’entrada
2019/18021).

xi.

S’ha de tenir present també que posteriorment l’entitat d’assegurances va utilitzar els serveis de
peritatge del senyor J.T., i mitjançant correu electrònic enviat en data 17 d’abril de 2020 es
ratifiquen en l’informe de 14 de novembre de 2019 (Registre d’entrada 2019/18021).

xii. En data 28 d’abril de 2020 s’ha emès informe jurídic per part del Secretari i la Tècnic
d’Administració General adscrita al Departament d’Urbanisme, de l’Ajuntament de Mollerussa.
Fonaments de Dret:
En l’informe jurídic emès en data 28 d’abril de 2020 per part del Secretari i la Tècnic d’Administració
General adscrita al Departament d’Urbanisme, de l’Ajuntament de Mollerussa, es fa referència als
Fonaments de Dret que es transcriuen literalment a continuació:

A. L’article 196 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant,
“LCSP”) disposa l’obligació del contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de l’execució del contracte. No obstant això, quan els danys i perjudicis
hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració, aquesta
n’és responsable dins dels límits que assenyalen les lleis. També l’Administració és responsable dels
danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte redactat per ella mateixa,
sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte d’acord amb el que
estableixen l’article 315 LCSP o el contracte de subministrament de fabricació.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

08/05/2020 SECRETARI

Primer.- Per tal de determinar la possible responsabilitat patrimonial de l’Administració amb relació als
fets ocorreguts en data 7 de juny de 2018 en l’encreuament del Carrer Acadèmia amb l’Avinguda
Domènech Cardenal de Mollerussa, durant l’execució de les obres de connexió del nou tub de
sanejament amb el pou existent de clavegueram municipal, cal efectuar varies consideracions al
respecte, les quals es desenvolupen a continuació.
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La regla general és la responsabilitat del contractista pels danys causats a tercers com a
conseqüència de l’execució del contracte.



La responsabilitat de l’Administració només s’imposa quan els danys deriven de manera directa e
immediata d’una ordre de l’administració o dels vicis dels projecte elaborat per ella.



La intervenció del contractista en la producció del dany interfereix de forma determinant en la
relació de causalitat, exonerant d’aquesta forma a l’Administració, ja que el dany és atribuïble a la
conducta i actuació directa del contractista, i entre l’actuació administrativa i els danys ha d’haverhi una relació de causalitat, una relació causa efecte que es veu interferida per l’actuació del
contractista.



L’administració solament respon dels danys i perjudicis causats per la seva pròpia activitat o pels
seus serveis, i no dels imputables a conductes o fets aliens a la seva pròpia organització o activitat.



El Tribunal Suprem segueix dient que aquest fet no suposa una càrrega especial per al tercer
perjudicat quant a l’esbrinament del contractista ja que, del propi precepte (actual article 196
LCSP), es desprèn que és suficient amb que el mateix es dirigeixi a l’òrgan de contractació per tal
que aquest es pronuncií sobre el responsable dels danys, si be, la conseqüència d’aquest
pronunciament és que la posterior reclamació ha d’acomodar-se al procediment establert en la
legislació aplicable en cada cas, això es, a la demanda civil contra el contractista, si l’administració
considera que el contractista és el responsable, o la reclamació de responsabilitat patrimonial si
considera que els danys són conseqüència directa e immediata d’una ordre de l’administració o de
vicis en el projecte redactat per ella mateixa.

Així doncs, resulta necessari analitzar, en base als informes i documentació que consten en l’expedient,
els dos pressupòsits necessaris per observar l’existència de responsabilitat patrimonial per part de
l’Administració.
B. Per una banda, pel que fa a la possible existència d’un error o vici en el Projecte bàsic i
d’execució d’urbanització del Carrer Acadèmia de Mollerussa, àmbit Pla de Barris (Zona 5)
(en endavant, el “Projecte”), redactat pel Sr. Lluís Castelló Gendre, director facultatiu de l’obra en
qüestió, en el seu informe de data 30 d’abril de 2019 (amb data d’incorporació a l’expedient de 7 de
maig de 2019), posa de manifest el següent:
“/.../ La situació dels serveis soterrats d’Endesa estan precisats en l’annex 1: companyies de serveis
municipals del projecte executiu de l’obra, i recull tota la informació gràfica i escrita facilitada per les
companyies de serveis i en particular per Endesa (Estudi tècnic per variant BT al carrer Acadèmia).
Aquesta documentació gràfica coincideix amb els plànols obtinguts mitjançant el programa EWISE que
s’adjunten a l’acta de control. L’àmbit assenyalat en l’acta de control no reflexa la totalitat de l’àmbit de
l’obra, ni de les rases a executar. L’àmbit d’actuació de les rases soterrades a executar en el carrer
Acadèmia per implantació dels serveis de clavegueram, abastament d’aigua, enllumenat, telefonia i de
la mateixa Endesa, estan senyalitzades en cada un dels plànols del projecte executiu corresponent a
cadascun dels serveis i de manera clara en el plànol de Demolicions 03 del projecte, i on s’aprecia entre
altres la demolició corresponent de la xarxa de clavegueram en la connexió al carrer Domènec Cardenal
(lloc on es produeix el trencat del cable)”.
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En aquest sentit, la jurisprudència que s’ha imposat és la prevista a la Sentència del Tribunal Suprem
de 20 de juny de 2006, de la qual es destaca el següent:
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Respecte el Projecte mencionat, la informació gràfica i la senyalització de les rases a executar, l’informe
del Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell a qui l’Ajuntament de
Mollerussa, encarregat de la coordinació dels treballs tècnics corresponents a les obres incloses dins del
Programa d’actuacions als barris (Pla de Barris), en data 21 de maig de 2019 va emetre informe en el
qual, entre altres, es posa de manifest el següent:

08/05/2020 ALCALDE

“2. /.../ El plànol de sanejament procedeix de fonts del mateix Ajuntament de Mollerussa, mentre que la
procedència del de Baixa i mitja tensió era documentació facilitada per ENDESA (Núm. SCE:
554798 Ref. Estudi: EPSO2 CD: WL631 Q.01 S.11 de data 08/02/2017). Tot i que repetim es
tractava de plànols a nivell esquemàtic, en ells hi constaven respectivament els pous de registre de la
xarxa de sanejament existents a la cruïlla del carrer Acadèmia amb el carrer de Domènech Cardenal,
així com l’existència d’una línia soterrada de baixa tensió al llarg del costat oest del carrer de Domènech
cardenal. La informació recollida en aquest document redactat pels SSTT municipals, es va lliurar als
redactors dels diferents projectes d’urbanització inclosos al Pla de Barris, entre ells a l’arquitecte
redactor del projecte d’urbanització.
3. A la documentació inclosa al Projecte bàsic i d’execució d’urbanització de àmbit del Pla de
barris (Zona 5) Carrer Acadèmia, i més concretament al Document núm. 1 Memòria i annexos, es va
incloure a l’Annex 1 el plànol d’estat actual de les xarxes elèctriques que ENDESA va facilitar el seu dia
als SSTT per tal que s’inclogués al Document tècnic d’estat actual i criteris d’actuació al que s’ha
fet referència al punt 2 d’aquest escrit. Igualment s’adjuntava el plànol d’estat actual de sanejament.
Al Document número 2 del projecte, on s’adjunten els plànols de les obres, hi consten els plànols de:

Marc Solsona Aixala
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En el plànol de demolicions (núm. 03), s’assenyala amb color verd i de manera inequívoca tant la
zona afectada per les demolicions en la totalitat del carrer Acadèmia, com les rases que afecten a
carrers adjacents, en el qual es preveien obres necessàries per la connexió de serveis. En especial, a
cada extrem del carrer Acadèmia, es marquen l’execució de rases per la connexió de la xarxa de
sanejament, una de les quals és per connectar a un pou situat al carrer de Domènech Cardenal.
Prèviament a l’acord d’aprovació definitiva del projecte, amb data 16 d’octubre de 2017, el tècnic que
això informa havia redactat l’acta de comprovació del projecte, en el qual s’informava favorablement
respecte del contingut del projecte i la seva adequació a la finalitat de les obres i a allò establert a la
legislació sectorial aplicable”.
Així doncs, en base a la informació continguda en els dos informes tècnics anteriorment mencionats i
parcialment transcrits, no es pot deduir l’existència d’un error o vici en el Projecte que hagués
ocasionat els danys a tercers objecte de la present reclamació, atès que:
(i) En el mencionat document s’incorpora la documentació gràfica de l’estat actual de les xarxes
elèctriques que Endesa va facilitar al seu dia als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa, i que
aquesta va lliurar al seu torn als redactors dels diferents projectes d’urbanització inclosos al Pla de
Barris, entre ells a l’arquitecte redactor del projecte d’urbanització, la qual, val a dir, coincideix amb els
plànols que s’adjunten a l’acta de control (a la qual ens referim a l’apartat C del present document),
obtinguts mitjançant el programa EWISE.
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(ii) L’àmbit d’actuació de les rases soterrades a executar per a la implantació dels serveis de
clavegueram, abastament d’aigua, enllumenat, telefonia i de la mateixa Endesa, consten degudament
senyalitzades en cada un dels plànols i, de manera clara, en el plànol de Demolicions 03 del Projecte.
(iii) L’informe del tècnic municipal emès en data 21 de maig de 2019, posa de manifest en el seu
informe que: “/.../ Prèviament a l’acord d’aprovació definitiva del projecte, amb data 16 d’octubre de
2017, el tècnic que això informa havia redactat l’acta de comprovació del projecte, en el qual
s’informava favorablement respecte del contingut del projecte i la seva adequació a la finalitat de les
obres i a allò establert a la legislació sectorial aplicable”.
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B.1. Aprofundint més en la qüestió, amb relació a les tasques dutes a terme per part de l’empresa
constructora a l’hora de localitzar els serveis afectats assenyalats al Projecte, l’informe del director
facultatiu de l’obra, de data 30 d’abril de 2019, realitza les següents observacions:
“La companyia adjudicatària de les obres ha de ser coneixedora de l’existència dels serveis afectats i
que l’execució de la connexió de la xarxa de clavegueram al pou existent creua aquest cable de baixa
tensió, així com els tubs d’aigua potable i de gas”.
I és que el director facultatiu, en aquest mateix informe, estableix el següent:
“L'àmbit d'actuació de les rases soterrades a executar en el carrer Acadèmia per implantació dels
serveis de clavegueram, abastament d'aigua, enllumenat, telefonia i de la mateixa Endesa; estan
senyalitzades en cada un dels plànols del projecte executiu corresponent a cadascun dels serveis i de
manera clara en el plànol de Demolicions 03 del projecte, i on s'aprecia entre altres la demolició
corresponent de la xarxa de clavegueram en la connexió al carrer Domènec Cardenal. (Lloc on es
produeix el trencat del cable).”
Aquest últim extrem, és a dir, la detecció d’altres serveis existents en l’àmbit de les obres, és confirmat
per l’escrit d’al·legacions presentat per ROMÀ, en concret:
“No puede alegarse negligencia o falta de pericia en la ejecución de la obra porque la pericia y diligencia
en la ejecución de la excavación y demolición se acredita con el hecho de que antes de alcanzar el
hormigón del pozo, se habían localizado perfectamente y sin daños, otros conductos (gas, suministro
agua y otro) ubicados a una altura superior respecto el cableado eléctrico y debidamente señalizados
que no han sufrido daño alguno”.

És a dir, segons les al·legacions efectuades per ROMÀ, aquesta va deduir durant l’execució dels treballs
que, en base a l’anàlisi dels plànols existents extrets de l’aplicació EWISE, i atès que amb anterioritat ja
s’havien localitzat les conduccions de gas i aigua, la conducció “desconeguda” podia tractar-se de la
conducció del cablejat de baixa tensió.
A més a més, l’arquitecte municipal realitza en el seu informe les següents precisions:
“4. Amb data 12 d’abril de 2018 la junta de Govern Local va adjudicar la realització de les obres
d’urbanització del carrer Acadèmia a l’empresa Romà Infraestructures i serveis, SAU.
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“Durante la ejecución de los trabajos se llegan a localizar 3 conducciones, una de gas, otra de
abastecimiento de agua y otra desconocida, pudiendo entenderse esta tercera conducción como la del
cableado BT, y correspondiendo esta localización con la percepción que se desprende del análisis de los
planos extraídos de la aplicación ACEFAT-EWISE ASDA”.
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Cal esmentar que dins de la documentació que l’empresa adjudicatària de les obres va presentar a la
licitació, i més concretament al sobre número 2 en el qual s’adjuntava allò referent als aspectes del
concurs subjectes a avaluació tècnica (judici de valor), al punt 2.3.2 “relació i estructura organitzativa
dels mitjans materials i personal que l’empresa posarà a la disposició de les obres”, es contemplava la
figura del “Responsable de serveis afectats / instal·lacions” amb les següents obligacions, entre altres:
“Informar i coordinar-se amb els serveis tècnics de les companyies de serveis potencialment afectades
per les obres. Coordinar el treball de tot el personal al càrrec dels treballs de reposició de serveis
afectats o relacionats amb instal·lacions”.
Igualment a la pàgina 6 del mateix document, es contemplava la figura de l’Encarregat d’instal·lacions,
amb les responsabilitats de:
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“Enllaç entre el responsable d’instal·lacions i els treballadors. Estar situat en el primer esglaó de les
responsabilitats per a les obres que fan referència als serveis afectats i a les instal·lacions”.
5. Cal tenir present, que atès el volum d’obra que de manera simultània s’executava a Mollerussa dins
d’allò previst al Pla de Barris, l’atenció que les empreses participants a les licitacions d’obra proposaven
en tot el que feia referència a l’afectació i reposició dels serveis i infraestructures urbanístiques
prèviament existents que poguessin resultar afectades va ser objecte d’especial atenció i conseqüent
valoració específica.
Conseqüentment un dels aspectes a valorar a les licitacions d’obra feia referència a les característiques
de l’equip tècnic, mitjans materials i personal, que les empreses destinarien a l’execució de les obres.
En el cas de la licitació del carrer Acadèmia, l’oferta de ROMÀ Infraestructures i serveis SAU, va
merèixer la màxima puntuació de 2 punts ja que oferia una “Estructura i/o mitjans que es valoren com
a molt adequats a les característiques de l’obra”.
Aquesta valoració consta a l’escrit de valoració de la licitació que a data 7 de febrer de 2018, varen
signar conjuntament el tècnic que subscriu juntament amb el redactor del projecte i director de les
obres, l’arquitecte lluís Castelló”.
Per tant, de la informació continguda en els informes tècnics mencionats, es pot deduir la inexistència
d’un error o vici en el Projecte que hagués ocasionat els danys a tercers objecte de la present
reclamació, ja que:

(ii) l’àmbit d’actuació de les rases soterrades a executar en el carrer Acadèmia per a la implantació dels
serveis de clavegueram, abastament d’aigua, enllumenat, telefonia i de la mateixa Endesa, estan
senyalitzades en cada un dels plànols del Projecte, i de manera clara en el plànol de Demolicions 03 del
mateix, i on consta, entre altres, la demolició corresponent de la xarxa de clavegueram en la connexió
al carrer Domènec Cardenal (lloc on es produeix el trencat del cable).
(iii) D’acord amb l’informe de la direcció facultativa, la constructora havia de ser coneixedora de
l’existència i situació dels serveis afectats.
(iv) A més a més, cal tenir en compte l’apreciació realitzada per l’arquitecte municipal, relativa a que un
dels aspectes fonamentals en la valoració efectuada per aquest i pel redactor i director de les obres va
ser, precisament, i atès el volum d’obra que de manera simultània s’executava a Mollerussa dins d’allò
previst al Pla de Barris, l’atenció que les empreses participants a la licitació proposaven en tot el que

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

08/05/2020 SECRETARI

(i) la situació dels serveis soterrats d’Endesa estan precisats en l’annex 1 del Projecte, el qual recull tota
la informació gràfica i escrita facilitada per les companyies de serveis i, en particular, per Endesa.
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feia referència a l’afectació i reposició dels serveis i infraestructures urbanístiques prèviament existents
que poguessin resultar afectades, en concret, a l’equip tècnic i als mitjans personals i materials que les
empreses adscriurien a l’obra, fet que en el cas de ROMÀ va obtenir la màxima puntuació.
B.2. A més a més, cal destacar la situació en què es trobava el pas del pou existent de clavegueram al
carrer Acadèmia. En l’informe del director facultatiu signat en data 30 d’abril de 2019, es posa de
manifest, al respecte, el següent:

Marc Solsona Aixala

Val a dir que aquest fet ja es va posar de manifest a l’informe que reprodueix els fets ocorreguts (el
qual, per omissió, no especifica la data d’elaboració) que aquest mateix tècnic va signar conjuntament
amb el delegat de l’obra de l’empresa adjudicatària, en concret, s’exposa el següent:
“Aquest cable estava dins del formigó que envoltava el pou, sense cap senyalització tipus cinta ni res de
sorra, pel que era impossible detectar amb les tasques que es realitzava”.
En aquest sentit, l’escrit d’al·legacions presentat per ROMÀ, amb relació a la deficient senyalització del
cablejat elèctric, també precisa el següent:
“Durante los trabajos de picado del hormigón que recubre el pozo de saneamiento, el martillo picador
alcanza parte de un cableado de la red eléctrica de baja tensión que transcurría empotrada por el
interior del hormigón de recubrimiento del citado pozo. Según se desprende y puede acreditarse por las
fotografías aportadas, el cable carecía de cualquier tipo de protección o señalización que advirtiera su
ubicación, siendo totalmente imposible su detección”.
“Por tanto, debemos de indicar que tanto la empresa de mi patrocinado como la empresa que estaba
llevando a cabo los trabajos de excavación, no disponían de información válida, concreta y detallada
(cotas de posición y profundidad) de la conducción siniestrada ni la misma disponía de las obligadas
medidas de seguridad que hubiesen advertido a las empresas constructoras de la existencia de un
cableado BT. A todo ello debemos atender al art- 2.3 último de la orden TIC 241/2003 de 22 de julio,
que establece que “en cas d’una comunicació incomplerta o deficient de les xarxes elèctriques
soterrades afectades per les obres, l’empresa elèctrica distribuïdora assumirà les responsabilitats que
se’n derivin”.
No obstant l’anterior, cal posar novament de manifest allò exposat en l’anterior apartat B.1., és a dir,
que segons les al·legacions efectuades per ROMÀ, aquesta va deduir durant l’execució dels treballs
que, en base a l’anàlisi dels plànols existents extrets de l’aplicació EWISE, i atès que amb anterioritat ja
s’havien localitzat les conduccions de gas i aigua, la conducció “desconeguda” podia tractar-se de la
conducció del cablejat de baixa tensió.
Cal posar de manifest també que la documentació gràfica que s’incorpora a l’acta de control d’obres que
afecten a la xarxa elèctrica de distribució soterrada (en endavant, “acta TIC”), segons l’informe del
tècnic municipal, en l’àmbit afectat per les obres d’urbanització no es reflecteixen les rases en la
intersecció objecte dels treballs en qüestió, les quals si consten especificades i clarament indicades al
Projecte. En concret, l’informe esmentat especifica el següent:
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“/.../ Per les fotografies subministrades a la direcció facultativa es constata que el cable de Endesa al
pas del pou existent de clavegueram al carrer Acadèmia estava embegut amb el mateix formigó del
pou, situació anòmala, ja que no pot formar part de la mateixa construcció del pou i hauria d’estar
recobert de sorra o dins de tub al tractar-se d’un creuament i en tot cas hauria d’estar senyalitzat.
Aquesta circumstància i el fet no disposar de cinta de senyalització fa que no es detecti la seva
presència”.

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

“Al respecte de l’acta TIC, cal destacar que s’adjunta un croquis de l’àmbit afectat per les obres, on es
marca en color groc l’espai afectat per les obres d’urbanització, en el qual no es reflecteixen les
rases a fer per connexions de serveis en especial a la intersecció amb el carrer de Domènec
Cardenal, que si que estan dibuixades al plànol de demolicions del projecte al qual s’ha fet referència
anteriorment”.
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“La situació dels serveis soterrats de Endesa estan precisats en l’annex 1: companyies de serveis, i
serveis municipals del projecte executiu de l’obra, i recull la informació gràfica i escrita facilitada per les
companyies de serveis i en particular per Endesa (Estudi tècnic per variant BT al carrer Acadèmia).
Aquesta documentació gràfica coincideix amb els plànols obtinguts mitjançant el programa EWISE que
s’adjunten a l’acta de control. L’àmbit assenyalat en l’acta de control no reflexa la totalitat de l’àmbit de
l’obra, ni de les rases a executar”.
Tot això, sens perjudici del que es dirà en l’apartat C.1. del present informe respecte la manca de
notificació i signatura per part de la direcció facultativa i de l’Administració de l’acta TIC.
Així doncs, per tot l’exposat, cal concloure que no existeixen vicis o errors en el Projecte que
generi l’apreciació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Mollerussa.
C. Per l’altra banda, com a segon pressupòsit necessari per observar l’existència de
responsabilitat patrimonial per part de l’Administració, cal determinar si els danys i perjudicis
causats a tercers van ser immediata i directa d’una ordre de l’Administració. Al respecte,
l’informe elaborat pel redactor del Projecte i director facultatiu de l’obra, Sr. Lluís Castelló, de data 30
d’abril de 2019, posa de manifest el següent:
“L’empresa constructora, adjudicatària de les obres, realitza en data 30.05.2018 l’Acta de Control
d’Obres que afecten la xarxa elèctrica de distribució soterrada, signant en representació de la
Promotora de les obres. La direcció d’obra no va ser notificada de la realització d’aquesta acta. El
07.06.2018 es produeixen els fets descrits en l’anterior informe: “Informe tall cable baixa tensió” signat
per la direcció d’obra i pel delegat d’obra de l’empresa que executa les obres. Que els fets ocorreguts el
07.06.2018 es notifiquen a la direcció d’obra no el mateix dia sinó uns dies després. Que el dimecres
dia 13 de juny de 2018, la direcció d’obra rep per correu electrònic del delegat d’obra de l’empresa
adjudicatària, informe en format Word dels fets ocorreguts el 7 de juny i els PDF de la documentació de
l’Acta de Control. És aleshores quan redacto l’informe: “Informe tall cable baixa tensió” reproduint els
fets ocorreguts el 7 de juny d’acord amb la informació rebuda i els signo conjuntament amb el delegat
de l’obra de l’empresa adjudicatària. Per omissió aquest informe no porta data /.../.”
Del contingut de l’informe transcrit es desprenen, fonamentalment, dues conclusions. La primera és que
segons la cronologia de fets ocorreguts, la direcció d’obra no té coneixement de la producció dels
mateixos (en data 7 de juny de 2018) fins un cop ja succeït l’incident objecte de la producció dels
danys, concretament fins el dimecres dia 13 de juny de 2018, dia en què la direcció d’obra rep per
correu electrònic del delegat d’obra de l’empresa adjudicatària, informe en format Word dels fets
ocorreguts el 7 de juny i els PDF de la documentació de l’Acta de Control; i la segona, és que la direcció
facultativa de l’obra en cap cas va ser degudament notificada de la realització de l’acta de control
d’obres que afecten a la xarxa elèctrica de distribució soterrada, la qual va ser signada en data 30 de
maig de 2018, en els termes que es detallen en l’apartat C.1. del present document.
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També en aquest sentit es pronuncia l’informe de la direcció facultativa de data 30 de maig de 2018,
posant a més a més de manifest que l’àmbit assenyalat en l’acta de control no reflexa la totalitat de
l’àmbit de l’obra. En concret, estableix el següent:
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És per aquests motius que no pot deduir-se que la causa de la producció dels danys ocasionats
als tercers com a conseqüència de què el martell picador de la màquina que estava realitzant
els treballs toqués un cable de baixa tensió, fos una ordre directa i immediata donada per
part de la direcció facultativa atès, fonamentalment, que:
(i) la direcció facultativa no va tenir coneixement dels fets, ocorreguts el dia 7 de juny de 2018, fins el
13 de juny de 2018.

08/05/2020 ALCALDE

(ii) que no va ser degudament notificada de la signatura de l’acta TIC, moment en el qual, un cop
rebuda la informació de l'empresa elèctrica distribuïdora de localització dels cables elèctrics, hauria
d’haver verificat, abans de l'inici de les obres, les possibles afectacions en la xarxa elèctrica per tal de
poder deixar constància de les verificacions efectuades en un document que s’incorpora com annex a
l’acta TIC, segons la normativa que s’especifica en l’apartat D del present document.
C.1. Aprofundint més en la qüestió relativa a la manca de notificació i signatura per part de la direcció
facultativa i de l’Administració de l’acta TIC, l’informe de l’arquitecte municipal també posa de manifest
que:
“Amb data 31 de maig de 2018 es signa l’acta de comprovació de les obres d’urbanització del carrer
Acadèmia, en la que es diu entre altres coses que: “SEGON. Que les obres definides al projecte són
realitzables i que no existeixen impediments o servituds aparents no considerades que pugui afectarles”.

Marc Solsona Aixala

Segons sembla, l’acta va ser sol·licitada directament per ROMÀ Infraestructures i serveis SAU sense
coneixement ni avís a l’Ajuntament de Mollerussa, per la qual cosa els tècnics d’aquest no varen ser
avisats de la realització d’aquest acte, tant és així que a l’apartat on consta la signatura de la persona
representant de l’empresa promotora, signa el Sr Josep Maria Cangas López, amb DNI 39.894.675 W,
persona no adscrita a l’estructura dels SSTT de l’Ajuntament de Mollerussa.
Fem constar igualment que a l’acta TIC, la signatura de la persona tècnica directora de l’obra es fa per
ordre P.O i la signa el SR Joan Termes Canals amb DNI il·legible”.
En conseqüència, es dedueix una irregularitat en la formalització de l’acta TIC, doncs de les
manifestacions contingudes en els informes tècnics anteriorment esmentats s’aprecia que en cap cas ni
els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa ni la direcció facultativa de les obres van ser
degudament informades de la realització i signatura de la mateixa, i que les signatures que consten en
la referida acta no corresponen ni a la promotora ni a la direcció facultativa.
C.2. A més a més, en relació amb la documentació gràfica (plànols) que s’incorporen a l’acta TIC cal
destacar que, segons l’informe del tècnic municipal, en l’àmbit afectat per les obres d’urbanització no es
reflecteixen les rases en la intersecció objecte dels treballs en qüestió, les quals si consten especificades
i clarament indicades al Projecte. En concret, l’informe esmentat especifica el següent:
“Al respecte de l’acta TIC, cal destacar que s’adjunta un croquis de l’àmbit afectat per les obres, on es
marca en color groc l’espai afectat per les obres d’urbanització, en el qual no es reflecteixen les
rases a fer per connexions de serveis en especial a la intersecció amb el carrer de Domènec
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Segons consta a la documentació de l’expedient, el dia anterior a la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig, es va signar l’acta de control d’obres que afecten a la xarxa elèctrica de
distribució soterrada (TIC) amb els efectes establerts a la legislació vigent.
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Cardenal, que si que estan dibuixades al plànol de demolicions del projecte al qual s’ha fet referència
anteriorment”.
També en aquest sentit es pronuncia l’informe de la direcció facultativa de data 30 de maig de 2018,
posant a més a més de manifest que l’àmbit assenyalat en l’acta de control no reflexa la totalitat de
l’àmbit de l’obra. En concret, estableix el següent:

Marc Solsona Aixala

D. No obstant tot l’exposat anteriorment, no pot obviar-se que al moment de la producció de l’incident
causant dels danys les obres ja s’estaven executant, i en virtut del contingut de l’article 62, apartats 1 i
2 de la LCSP, correspon al director facultatiu supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada. El
contingut literal del mateix és el següent:
“Article 62. Responsable del contracte. 1. Independentment de la unitat encarregada del seguiment i
execució ordinària del contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un
responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins
de l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El responsable del contracte pot ser una persona física
o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena a ell. 2. En els contractes d’obres, les facultats del
responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els
articles 237 a 246”.
També l’article 2.4 de l’Ordre TIC (Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el
procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada)
estableix que:
“El/la tècnic/a director/a d'obra, un cop rebuda la informació de l'empresa elèctrica distribuïdora de
localització dels cables elèctrics, haurà de verificar, abans de l'inici de les obres, les possibles
afectacions en la xarxa elèctrica amb la realització de cales manuals o a través de mitjans tecnològics
avançats, com escàners i aparells detectors, que permetin localitzar adequadament les línies elèctriques
en la zona afectada per l'obra. Ha de deixar constància de les tasques de verificació fetes en un
document signat per ell/ella, el qual s'incorporarà com a annex a l'acta de control.”
En aquest sentit, el Secretari municipal, en el seu informe de data 16 d’abril de 2019, va manifestar el
següent:
“/.../ Però aprofundint més en aquesta qüestió, fins hi tot en el cas de que l’esmentada línia de baixa
tensió hagués estat inclosa en l’àmbit delimitat per l’acta TIC (acta de reconeixement de la xarxa de
distribució elèctrica soterrada afectada per les obres), tampoc es podria descartar que el dany hagués
estat causat per l’administració ( direcció facultativa), en concret per una omissió, incomplint així el
deure in vigilando de l’administració en l’execució de les obres, i es que l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de
juliol, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de
distribució elèctrica soterrada “expressament diu en el seu 2.4 que “El/la tècnic/a director/a d'obra, un
cop rebuda la informació de l'empresa elèctrica distribuïdora de localització dels cables elèctrics, haurà
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“La situació dels serveis soterrats de Endesa estan precisats en l’annex 1: companyies de serveis, i
serveis municipals del projecte executiu de l’obra, i recull la informació gràfica i escrita facilitada per les
companyies de serveis i en particular per Endesa (Estudi tècnic per variant BT al carrer Acadèmia).
Aquesta documentació gràfica coincideix amb els plànols obtinguts mitjançant el programa EWISE que
s’adjunten a l’acta de control. L’àmbit assenyalat en l’acta de control no reflexa la totalitat de
l’àmbit de l’obra, ni de les rases a executar”.
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de verificar, abans de l'inici de les obres, les possibles afectacions en la xarxa elèctrica amb la
realització de cales manuals o a través de mitjans tecnològics avançats, com escàners i aparells
detectors, que permetin localitzar adequadament les línies elèctriques en la zona afectada per l'obra. Ha
de deixar constància de les tasques de verificació fetes en un document signat per ell/ella, el qual
s'incorporarà com a annex a l'acta de control”. Doncs be, de les dades que existeixen a la secretaria al
meu càrrec no consta cap document signat pel director facultatiu on deixi constància de les tasques de
verificació realitzades per donar compliment a l’esmentada normativa”.
No obstant el contingut dels articles i l’informe de Secretaria de data 16 d’abril de 2019 anteriorment
transcrits, en base als arguments exposats anteriorment, i vista la resposta efectuada pel director
facultatiu i pel tècnic municipal mitjançant la emissió dels respectius informes, es considera que la
responsabilitat de la direcció facultativa de l’obra quedaria exclosa en atenció a les circumstàncies
posades de manifest en els paràgrafs anteriors que, en resum, són les següents:
L’existència d’una irregularitat en la formalització de l’acta TIC, doncs els informes del tècnic
municipal i de la direcció facultativa, respectivament, expressament diuen el que es transcriu a
continuació.
L’informe del tècnic municipal estableix que:
“Amb data 31 de maig de 2018 es signa l’acta de comprovació de les obres d’urbanització del
carrer Acadèmia, en la que es diu entre altres coses que: “SEGON. Que les obres definides al
projecte són realitzables i que no existeixen impediments o servituds aparents no considerades
que pugui afectar-les”.
Segons consta a la documentació de l’expedient, el dia anterior a la signatura de l’acta de
comprovació de replanteig, es va signar l’acta de control d’obres que afecten a la xarxa elèctrica
de distribució soterrada (TIC) amb els efectes establerts a la legislació vigent.

Marc Solsona Aixala
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-

Segons sembla, l’acta va ser sol·licitada directament per ROMÀ Infraestructures i serveis SAU
sense coneixement ni avís a l’Ajuntament de Mollerussa, per la qual cosa els tècnics d’aquest no
varen ser avisats de la realització d’aquest acte, tant és així que a l’apartat on consta la
signatura de la persona representant de l’empresa promotora, signa el Sr Josep Maria Cangas
López, amb DNI 39.894.675 W, persona no adscrita a l’estructura dels SSTT de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Fem constar igualment que a l’acta TIC, la signatura de la persona tècnica directora de l’obra es
fa per ordre P.O i la signa el SR Joan Termes Canals amb DNI il·legible”.

“L’empresa adjudicatària de les obres realitza en data 30.05.2018 l’Acta de Control d’Obres que
afecten a la xarxa elèctrica de distribució soterrada, signant en representació de la Promotora
de les obres. La direcció de l’obra no va ser notificada de la realització d’aquesta acta”
-

Que l’àmbit assenyalat en l’acta TIC no reflexa la totalitat de l’àmbit de l’obra, doncs es marca
un àmbit inferior al previst en el projecte. A més a més, a la documentació gràfica (plànols) que
s’incorporen a la referida acta no es reflecteixen les rases en la intersecció objecte dels treballs
en qüestió, les qual d’acord amb els informes tècnics referits si que consten al Projecte.
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L’informe del director facultatiu estableix que:
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Que d’acord amb l’informe del Director facultatiu de 30 d’abril de 2019, abans transcrit, “la
companyia adjudicatària de les obres havia de ser coneixedora de l’existència dels serveis
afectats i que l’execució de la connexió de la xarxa de clavegueram al pou existent creua aquest
cable de baixa tensió, així com els tubs d’aigua potable i de gas”, ja que, d’acord amb el mateix
informe “L'àmbit d'actuació de les rases soterrades a executar en el carrer Acadèmia per
implantació dels serveis de clavegueram, abastament d'aigua, enllumenat, telefonia i de la
mateixa Endesa; estan senyalitzades en cada un dels plànols del projecte executiu corresponent
a cadascun dels serveis i de manera clara en el plànol de Demolicions 03 del projecte, i on
s'aprecia entre altres la demolició corresponent de la xarxa de clavegueram en la connexió al
carrer Domènec Cardenal (Lloc on es produeix el trencat del cable)”.

-

Cal insistir en aquest punt amb relació a allò exposat en l’apartat B.1.del present document, en
concret al contingut de l’informe del tècnic municipal pel que fa al següent:
“4. /.../ Cal esmentar que dins de la documentació que l’empresa adjudicatària de les obres va
presentar a la licitació, i més concretament al sobre número 2 en el qual s’adjuntava allò
referent als aspectes del concurs subjectes a avaluació tècnica (judici de valor), al punt 2.3.2
“relació i estructura organitzativa dels mitjans materials i personal que l’empresa posarà a la
disposició de les obres”, es contemplava la figura del “Responsable de serveis afectats /
instal·lacions” amb les següents obligacions, entre altres: “Informar i coordinar-se amb els
serveis tècnics de les companyies de serveis potencialment afectades per les obres. Coordinar el
treball de tot el personal al càrrec dels treballs de reposició de serveis afectats o relacionats
amb instal·lacions”.

Marc Solsona Aixala

“Enllaç entre el responsable d’instal·lacions i els treballadors. Estar situat en el primer esglaó de
les responsabilitats per a les obres que fan referència als serveis afectats i a les instal·lacions”.
5. /.../ Conseqüentment un dels aspectes a valorar a les licitacions d’obra feia referència a les
característiques de l’equip tècnic, mitjans materials i personal, que les empreses destinarien a
l’execució de les obres. En el cas de la licitació del carrer Acadèmia, l’oferta de ROMÀ
Infraestructures i serveis SAU, va merèixer la màxima puntuació de 2 punts ja que oferia una
“Estructura i/o mitjans que es valoren com a molt adequats a les característiques de l’obra”.
E. En conclusió, en base a tot l’exposat anteriorment, es constata que no concorren els pressupòsits
necessaris per apreciar la responsabilitat patrimonial per part de l’Administració, segons
estableix l’article 196 LCSP, atès que tal com ha quedat degudament justificat, ni els danys i
perjudicis han estat causats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració, ni són conseqüència de vicis o errors en el Projecte.
Tot això, sense perjudici de que en la producció del danys hi hagi pogut incidir la conducta d’un tercer,
com es el titular de les instal·lacions elèctriques, qüestió que en tot cas no correspon resoldre a aquesta
instància administrativa i és que el contracte d’obres s’executa d’acord amb el principi de risc i ventura
del contractista, el qual comporta que l’adjudicatari executa el contracte assumint solament ell les
contingències que puguin produir-se com a conseqüència de l’execució del contracte. Cal portar a
col·lació en aquest punt, que l’article 2.3 de l’Ordre TIC 341/2003, de 22 de juliol, anteriorment
esmentada, estableix que “en el cas d’una comunicació incompleta o deficient, de les xarxes elèctriques
soterrades afectades per les obres, l’empresa elèctrica distribuïdora assumirà les responsabilitats que
se’n derivin”, respecte el qual cal dir que va ser precisament aquest tercer, l’empresa elèctrica
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Igualment a la pàgina 6 del mateix document, es contemplava la figura de l’Encarregat
d’instal·lacions, amb les responsabilitats de:
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distribuïdora, qui va facilitar els planells de les línies de baixa tensió de l’àmbit afectat de les obres i els
quals consten en l’acta TIC.
En aquest mateix sentit es pronuncien els informes d’ALLIANZ, de data 30 de setembre de 2019 i 14 de
novembre de 2019, els quals consideren, un cop examinada la totalitat de la documentació que consta
en l’expedient administratiu, que:

08/05/2020 ALCALDE

“Con independencia de las alegaciones realizadas por ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS queda
claro que la responsabilidad no es del Ayuntamiento por lo que el mismo deberá dictar resolución
desestimatoria de la reclamación ante la falta de nexo causal, quedando el asunto para que lo solventen
ROMA y ENDESA”.
Segon.- En relació amb l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. Roser Raich Beneit, en nom propi i
com a mandatària del Sr. Ramon Bonjorn Calafell, amb Registre d’entrada 2019-8919 de data 27 de
maig de 2019, es sol·licita el següent: “Se digne admitir el presente escrito, tenga por evacuado el
trámite de alegaciones expuestas en el mismo, teniéndolas en consideración a la hora de redactar la
propuesta de resolución, que a criterio de esta parte debe determinar una responsabilidad conjunta y
solidaria entre la administración y la empresa ejecutora de las obras, una por culpa in vigilando y otra
por flagrante negligencia”.
En base a l’argumentació continguda en el Fonament de Dret Primer del present informe, aquesta
Corporació considera que no concorren els pressupòsits necessaris per apreciar la responsabilitat
patrimonial per part de l’Administració, segons estableix l’article 196 LCSP, atès que tal com ha quedat
degudament justificat, ni els danys i perjudicis han estat causats com a conseqüència immediata i
directa d’una ordre de l’Administració, ni són conseqüència de vicis o errors en el Projecte.

Marc Solsona Aixala

Tercer.- Amb relació a l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Joan Castelltort Boada, advocat i
representant de la societat ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., amb Registre d’entrada
2019-8003 de data 13 de maig de 2019 (el qual consta incorporat a la present proposta de resolució
com Annex 5), es sol·licita el següent: “Que se admita este escrito de alegaciones, y se actúe de
conformidad con la responsabilidad en el presente siniestro de la suministradora ENDESA”.
Les al·legacions de la constructora ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. es fonamenten,
bàsicament, en els següents arguments:
a) No s’informa detalladament de la localització de la conducció o xarxa de baixa tensió per part
d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L., doncs consideren que “aunque la empresa
supuestamente subcontratista de la asegurada (EXCAVACIONS BRAQUÉ) junto con el promotor de
la obra (Ajuntament de Mollerussa) i la empresa de suministro eléctrico (ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA, S.L.) firmaron un documento por el cual, ambas empresas constructoras dicen ser
conocedoras de la red eléctrica en el ámbito de actuación, debemos indicar que la información que
se les traslada son una serie de planos a escala 1:500, en los que no se informa detalladamente de
la localización de la conducción o red de baja tensión, no existiendo cotas de posición ni
profundidad”.
b) Que la conducció no disposa dels elements de seguretat de què s’hauria de disposar, és a dir,
consideren que existeix un incompliment per part d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L. de la
Norma Tècnica Particular “Líneas subterráneas de baja tensión (NTP-LSBT)”, doncs considera que
“esta conducción carecía totalmente de los elementos de seguridad que deberían de disponer estas

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

08/05/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2
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instalaciones subterráneas eléctricas de baja tensión que hubiesen alertado a la empresa que
estaba efectuando el trabajo del paso de la conducción /…/”.

Marc Solsona Aixala

Que la informació facilitada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L. no era correcta, doncs
consideren que: “tanto mi patrocinado como la empresa que estaba llevando a cabo los trabajos de
excavación, no disponían de información válida, concreta y detallada (cotas de posición y
profundidad) de la conducción siniestrada, ni la misma disponía de las obligadas medidas de
seguridad que hubiesen advertido a las empresas constructoras de la existencia de un cableado de
BT”, portant a col·lació en aquest sentit l’article 2.3 últim paràgraf de la Ordre TIC 341/2003, de 22
de juliol, el qual estableix que “En el cas d’una comunicació incompleta o deficient, de les xarxes
elèctriques soterrades afectades per les obres, l’empresa elèctrica distribuïdora assumirà les
responsabilitats que se’n derivin”.

Respecte els apartats a) b) i c) anteriors, aquesta Corporació considera pertinent, tal com ja ha estat
esmentat anteriorment en el cos del present informe, posar de manifest el contingut de l’article 197
LCSP, el qual estableix el següent: “Article 197. Principi de risc i ventura. L’execució del contracte es
realitza a risc i ventura del contractista, sense perjudici del que estableix per al contracte d’obres
l’article 239”. El mencionat precepte comporta que l’adjudicatari executa el contracte en qüestió
assumint solament ell les possibles contingències que puguin produir-se com a conseqüència de
l’execució d’aquest. No obstant l’anterior, cal portar a col·lació l’article 2.3, darrer paràgraf de la Ordre
TIC 341/2003, de 22 de juliol, el qual estableix que “En el cas d’una comunicació incompleta o deficient,
de les xarxes elèctriques soterrades afectades per les obres, l’empresa elèctrica distribuïdora assumirà
les responsabilitats que se’n derivin”. Segons consta en les dades de l’expedient, aquest tercer,
ENDESA, va facilitar els planells de les línies de baixa tensió de l’àmbit afectat de les obres, els quals
consten en l’acta TIC, no obstant, tal com s’ha comentat, i exposa el director facultatiu de les obres en
el seu informe de 30 d’abril de 2019 “L’àmbit assenyalat en l’acta de control no reflexa la totalitat de
l’àmbit de l’obra, ni de les rases a executar”.
d) Es posa de manifest, en relació a l’acta TIC, que “firmada con fecha 30/05/2019 y donde se
identifica al Ayuntamiento de Mollerussa como promotor de la obra, a la empresa asegurada como
empresa ejecutora y a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L. como empresa eléctrica
distribuidora. En el apartado de firmas se identifican los intervinientes, si bien, la firma de la
persona técnica “directora de obra” es P.O. (por orden) y se identifica a D. Joan Terment de la
empresa EXCAVACIONS BRAQUÉ. Asimismo, firman el representante de la empresa del Asegurado
(Sr. Josep María Cangas) y el representante de la empresa eléctrica distribuidora (FECSA ENDESA,
Sr. Miguel Ángel Santiago). Este documento indica que tanto la empresa promotora como la
constructora son conocedoras de la red eléctrica existente en el ámbito de las obras /…/”.
Al respecte, tal com ja ha estat esmentat anteriorment en el cos de la present resolució, cal posar de
manifest que l’informe del director facultatiu de l’obra menciona que “L’empresa adjudicatària de les
obres realitza en data 30.05.2018 l’Acta de Control d’Obres que afecten a la xarxa elèctrica de
distribució soterrada, signant en representació de la Promotora de les obres. La direcció de l’obra no va
ser notificada de la realització d’aquesta acta”. En aquest mateix sentit es pronuncia l’informe elaborat
pel tècnic municipal, Sr. Carles Guerrero Sala, posant de manifest que “Segons sembla, l’acta va ser
sol·licitada directament per ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U sense coneixement ni avís a
l’Ajuntament de Mollerussa, per la qual cosa els tècnics d’aquest no varen ser avisats de la realització
d’aquest acte, tant és així que a l’apartat on consta la signatura de la persona representant de
l’empresa promotora, signa el Sr. Josep Maria Cangas López, amb DNI 39.894.675-W, persona no
adscrita a l’estructura dels SSTT de l’Ajuntament de Mollerussa. Fem constar igualment que a l’acta TIC
la signatura de la persona tècnica directora de l’obra es fa per ordre P.O. i la signa el Sr. Joan Termes
Canals, amb DNI il·legible”.
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En conseqüència, es dedueix una irregularitat en la formalització de l’acta TIC, doncs de les
manifestacions contingudes en els informes tècnics anteriorment esmentats s’aprecia que en cap cas ni
els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa ni la direcció facultativa de les obres van ser
degudament informades de la realització i signatura de la mateixa, motiu pel qual les signatures que
consten en la referida acta no corresponen ni a la promotora ni a la direcció facultativa.
e) Diligència en l’execució de les obres. Al respecte, s’argumenta que es varen localitzar tres
conduccions: una de gas, una d’abastiment d’aigua i una altra desconeguda “pudiendo entenderse
esta tercera conducción como la del cableado de BT, y correspondiendo esta localización con la
percepción que se desprende del análisis de los planos extraídos de la aplicación ACEFAT – EWISE
ASDA”.

Marc Solsona Aixala

“L'àmbit d'actuació de les rases soterrades a executar en el carrer Acadèmia per implantació dels
serveis de clavegueram, abastament d'aigua, enllumenat, telefonia i de la mateixa Endesa; estan
senyalitzades en cada un dels plànols del projecte executiu corresponent a cadascun dels serveis i de
manera clara en el plànol de Demolicions 03 del projecte, i on s'aprecia entre altres la demolició
corresponent de la xarxa de clavegueram en la connexió al carrer Domènec Cardenal. (Lloc on es
produeix el trencat del cable).
La companyia adjudicatària de les obres ha de ser coneixedora de l’existència dels serveis afectats i que
l’execució de la connexió de la xarxa de clavegueram al pou existent creua aquest cable de baixa
tensió, així com els tubs d’aigua potable i de gas /.../. En els treballs de connexió al pou si es detecta la
presència dels serveis d’abastament d’aigua (tub de PE de color negre), d’enllumenat públic (tub
corrugat de color groc) i de gas (tub de PE de color groc), senyalitzat i recobert de sorra”.
f)

Que ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. “solicitó todos los permisos pertinentes para
realizar las obras, siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativa de la obra para todas las
actuaciones que realizó a continuación”.

Al respecte, resulta necessari reiterar l’observació que realitza l’arquitecte municipal en el seu informe,
en concret: “/../ Segons sembla, l’acta va ser sol·licitada directament per ROMÀ Infraestructures i
serveis SAU sense coneixement ni avís a l’Ajuntament de Mollerussa, per la qual cosa els tècnics
d’aquest no varen ser avisats de la realització d’aquest acte, tant és així que a l’apartat on consta la
signatura de la persona representant de l’empresa promotora, signa el Sr Josep Maria Cangas López,
amb DNI 39.894.675 W, persona no adscrita a l’estructura dels SSTT de l’Ajuntament de Mollerussa.
Fem constar igualment que a l’acta TIC, la signatura de la persona tècnica directora de l’obra es fa per
ordre P.O i la signa el SR Joan Termes Canals amb DNI il·legible”.
Respecte aquesta atribució de responsabilitat que sembla imputar ROMÀ a la direcció facultativa,
quedaria desvirtuada atès, fonamentalment, que segons manifesta el director facultatiu i el tècnic
municipal, no van ser degudament notificats de la signatura de l’acta TIC, moment en el qual, un cop
rebuda la informació de l'empresa elèctrica distribuïdora de localització dels cables elèctrics, hauria
verificat, abans de l'inici de les obres, les possibles afectacions en la xarxa elèctrica per tal de poder
deixar constància de les verificacions efectuades en un document que s’incorpora com annex a l’acta
TIC, segons la normativa que s’especifica en l’apartat D del present document.
En conseqüència, aquesta al·legació ha de ser íntegrament desestimada.

Antoni Garcia Jiménez
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Tal com s’ha exposat en l’apartat B.1., la direcció facultativa el en el seu informe diu que :
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Quart.- L’article 193 LCSP, en el seu apartat tercer, estableix el següent:
“3. Els tercers poden requerir prèviament, dins de l’any següent a la producció del fet, l’òrgan de
contractació perquè, un cop escoltat el contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts contractants
correspon la responsabilitat dels danys. L’exercici d’aquesta facultat interromp el termini de prescripció
de l’acció”.
Cinquè.- La normativa reguladora del contingut de la resolució que posa fi al procediment és l’establert
de l’article 88 al 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. En concret, l’article 91 de la mencionada normativa regula les especialitats
de la resolució en els procediments en matèria de responsabilitat patrimonial.

Marc Solsona Aixala

PRIMER.- Atribuir la responsabilitat dels danys ocasionats a tercers per l’afectació a una línia
elèctrica de baixa tensió en l’execució de les obres al Carrer Acadèmia de Mollerussa a
l’empresa adjudicatària del contracte ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., atès que en
base als Antecedents i Fonaments de Dret exposats en la present resolució, ha quedat degudament
justificat que ni els danys i perjudicis han estat causats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració, ni són conseqüència de vicis o errors en el Projecte. Així doncs, questa
Corporació considera que no concorren els pressupòsits necessaris per apreciar l’existència de
responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Es considera que la intervenció del contractista en la producció dels danys ocasionats a tercers
interfereix de forma determinant en la relació de causalitat, exonerant d’aquesta forma a
l’Administració, ja que el dany és atribuïble a la conducta i actuació directa del contractista. Entre
l’actuació administrativa i els danys ha d’existir una relació de causalitat, una relació causa efecte que,
en aquest cas, es veu interferida per l’actuació del contractista.
SEGON.- Tenir per desestimada íntegrament l’al·legació presentada per la Sra. Roser Raich
Beneit, en nom propi i com a mandatària del Sr. Ramon Bonjorn Calafell, amb Registre
d’entrada 2019-8919 de data 27 de maig de 2019, per considerar, en base als Antecedents i el
contingut del Fonament de Dret Primer i Segon, que no concorren els pressupòsits necessaris per
apreciar la responsabilitat patrimonial per part de l’Administració, segons estableix l’article 196 LCSP,
atès que tal com ha quedat degudament justificat, ni els danys i perjudicis han estat causats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració, ni són conseqüència de vicis o errors
en el Projecte.
TERCER.- Tenir per desestimada íntegrament l’al·legació presentada pel Sr. Joan Castelltort
Boada, advocat i representant de la societat ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U., amb
Registre d’entrada 2019-8003 de data 13 de maig de 2019, per considerar, en base als Antecedents i el
contingut del Fonament de Dret Primer i Tercer, que l’execució del contracte en qüestió es realitza a risc
i ventura del contractista, assumint solament aquest les contingències que puguin produir-se com a
conseqüència de l’execució del contracte, sens perjudici de que en la producció dels danys hi hagi pogut
incidir la conducta d’un tercer, com seria el titular de les instal·lacions elèctriques en tan que facilitador
dels planells de les línies de aixa tensió de l’àmbit afectat per les obres i els quals consten a l’acta TIC.
No obstant, qüestió que, en tot cas, no correspon a aquesta instància administrativa.

Antoni Garcia Jiménez
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En virtut de quant s’ha exposat, atès el contingut dels Antecedents i dels Fonaments de Dret, la Junta
de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de
21 de juny, i a proposta del Secretari, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

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

44947fd5d96846dbbdf3c05e47ccc714001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

QUART.- Notificar la present resolució a tots els interessats que consten en l’expedient, amb oferiment
dels recursos adients.
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Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez

08/05/2020 SECRETARI
Signatura 1 de 2

08/05/2020 ALCALDE

I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde. A la ciutat de
Mollerussa, a data de la signatura electrònica
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