AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 19 de gener de dos mil disset. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin LLano,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,
amb
l’abstenció del Sr. José Angel Lavin Llano en la llicència d’obres núm. 11/2017 sobre la qual
acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat 1.137,89 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:

Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

258/2016
FERNANDEZ NIUBÓ, XAVIER
C/ Abat Oliva, 4
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

07/2017
GARCIA MARTÍNEZ, CRISTINA
Pl. Manuel Bertrand, 15
120,00
60,00
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:

08/2017
CHAHAR GHALIA
C/ Ferrer i Busquets, 1, 1r 2a
60,00
30,00
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:

09/2017
CP AV. DE LA PAU, 21
Av. de la Pau, 21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

11/2017
LAVIN LLANO, JOSÉ ANGEL
Pl. Pla d’Urgell, 1, 1r
558,26
279,13
11,50
0,00
150,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU D’ENDERROCS INTERIORS DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA
MUSICLAND DE MOLLERUSSA.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma consistents en els
enderrocs interiors de l’edifici on s’ubicava l’antiga discoteca Musicland, propietat de
l’Ajuntament de Mollerussa, que actualment es troba en desús, per tal de destinar-la a altres
usos.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
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contracte d’acord amb allò establert a l’article 6.1 de l’Annex II de la Directiva UE/24/2014,
és la Divisió 45, el Grup 45.1 i la Classe 45.11.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte d’obres, segons preveu l’article 111.2 del TRLCSP, ha estat
redactat el corresponent Projecte d’obres per part dels Serveis tècnics municipals, el qual ha
estat aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de data 01.12.2016, i es troba
sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies.
Vist el Pressupost de les obres presentat per l’empresa ENDERROCS CIVIT JUNEDA, SL el
qual importa la quantitat de 17.545 € (IVA inclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa
de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació
objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR D’OBRES del PROJECTE
BÀSIC I EXECUTIU
D’ENDERROCS INTERIORS DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que
comporta la contractació amb càrrec al vigent Pressupost municipal exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE LES OBRES esmentat a favor de
ENDERROCS CIVIT JUNEDA, SL en els termes següents:
Pressupost d’adjudicació: 17.545,00 € IVA vigent inclòs.
Termini d’execució: Les obres hauran d’estat totalment executades en el termini
màxim d’UN (1) mes a partir del lliurament de l’Acta de comprovació del
replantejament, sempre i quan hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i
salut en el treball. En el cas de que no hagi estat notificada la seva aprovació, la data
d’inici de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació.
El lliurament de l’Acta de comprovació del Replantejament de les obres s’efectuarà
com a màxim dins del termini 15 dies hàbils des de la data de la data d’adjudicació del
present contracte.
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Pla de seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de redactar el pla d’acord
amb l’estudi bàsic de seguretat i salut contemplat en el Projecte tècnic. El Pla
serà aprovat per l’Ajuntament amb l’informe previ del coordinador en matèria de
seguretat i salut o de la direcció facultativa de l’obra, i l’adjudicatari ho haurà de
comunicar a l’autoritat laboral competent per a l’obertura del centre de treball.
Direcció facultativa: L'Ajuntament designarà un director facultatiu de l'obra amb
titulació adequada i suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè. El director
facultatiu serà el responsable de la direcció de l’obra i assumirà davant la Corporació la
responsabilitat final de l'execució del contracte.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu, de
conformitat amb allò establert als articles 28.2 i 111 TRLCSP.
El pagament dels treballs executats requerirà la prèvia certificació de les obres per
part dels Serveis Tècnics municipals i la seva aprovació per part de l’òrgan competent.
Tercer. De conformitat amb allò establert a l’article 121 del TRLCSP, les obres no es podran
iniciar entretant el Projecte executiu no estigui definitivament aprovat, la qual cosa no es
produirà fins que no hagi transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin
produït al·legacions enfront al mateix.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes oportuns amb l’oferiment dels
recursos legals adients i donar trasllat del present acord al Departament d’Intervenció als
efectes oportuns.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA.

Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les obres de substitució
de la coberta de fibrociment de l’edifici de l’antiga discoteca Musicland de Mollerussa, que
actualment es troba en desús, per tal de destinar-la a altres usos. El projecte ha estat
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics
municipals i el pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de seixanta-nou
mil vuit-cents vuit euros amb vuit cèntims d’euro IVA inclòs.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres d’acord amb el que
estableixen els articles 6 i 19 del TRLCSP aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre que atorguen a l’administració contractant les prerrogatives regulades a
l’article 249 del mateix text legal.
En l’expedient de contractació han estat incorporats els documents acreditatius de
l’aprovació i el replantejament previ del Projecte tècnic, la redacció del Plec de les Clàusules
Administratives Particulars i Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat lliurat pels
Serveis Jurídics competents, l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la
despesa i la certificació de l’existència de crèdit adequat i suficient.
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En virtut de tot el que s’ha exposat; considerant els informes i demés documentació que
consta en l’expedient la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA, conforme la documentació tècnica redactada
i sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de tretze (13) dies naturals, comptats a
partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 del Text Refós de la
Llei de contractes del Sector Públic.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
estableix als articles 109 i 110 del TRLCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici
2017.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats.
En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals aplicables a la
contractació d’Obres i Instal·lacions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovades pel Ple de la
Corporació, en tot allò que no s’oposin al TRLCSP.
En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
El pressupost total de licitació és el de 69.808,08 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Pressupost base:
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:

57.692,63 euros
12.115,45 euros

Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
5.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2532
(72/2016). DESCRIPCIÓ: ACADÈMIA D’IDIOMES. EMPLAÇAMENT: CARRER DE
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 1-1. TITULAR: LM IDIOMES, SCP.

En data 29 de desembre de 2016 la Sra. Laia Navarro Bosch, en representació de la societat
LM IDIOMES, SCP a l’emplaçament del carrer de Domènec Cardenal, 2, 1-4.
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Vistos els informes, i acreditant-se que la ubicació de l’activitat reuneix les condicions de
seguretat conforme la normativa vigent, segons comunicació prèvia del titular de l’activitat,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’exercici d’activitat següent:
Número d’expedient: 2532/72/2016
Titular: LM IDIOMES, SCP
Denominació: acadèmia d’idiomes
Emplaçament: carrer de Domènec Cardenal, 2, 1-4
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
LM IDIOMES, S.C.P.
ACTIVITAT:
ACADÈMIA D’IDIOMES
EMPLAÇAMENT: C/ Domènec Cardenal núm. 2, 1r 4a local D
EXPEDIENT:
2532/C//16
NOVA ACTIVITAT

X

MODIFICACIÓ

Mollerussa
CANVI DE NOM

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’activitat d’Acadèmia d’idiomes situada al carrer Domènec
Cardenal núm. 2, redactat per Xavier Fandos Banderas redactat en data 30.11.16 per a la tramitació de
l’expedient en Règim de Comunicació Inici d’exercici d’activitats.
Atesa la llicència d’obres d’edifici amb tres plantes d’oficines autoritzat en data 02.06.1988 i
20.10.1988, s’entén que acredita la justificació d’incendis i condicions d’evacuació general de l’edifici.
Atesa la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la normativa
vigent signada per Xavier Fandos Banderas redactat en data 30.11.16.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable de 12.01.2017.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a l’interessat que
l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant
Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

Dependències
Sales d’estar
Dormitoris
Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris
Aules

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35
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Ús del local confrontant

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls periòdics
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores
que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Gestió de residus: paper, cartró i altres assimilables a domèstics, a contenidors de
recollida selectiva municipal.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
L’activitat desenvolupada a l’establiment s’ajustarà a l’ús administratiu amb una
ocupació màxima de 12 persones.
Les portes d’accés al local D de la planta primera seran RF-30 com a mínim i cada
despatx serà sector d’incendis RF-60 mínim.
Els mitjans de protecció contra incendis propis i generals de l’edifici es mantindran de
forma adequada, així com les instal·lacions subjectes a seguretat industrial: instal·lació
elèctrica de baixa tensió, climatització, etc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

6.

SOL·LICITUD DELS GERMANS XAVIER I MARC CASANOVAS REÑÉ, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE EL NÍNXOL 3.169 FILA 3ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada pels germans Xavier i Marc Casanovas Reñé, demanant
canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 3.169 fila 3ª del cementiri municipal, que
en l’actualitat van a nom de la seva mare Pilar Reñé Ballarín, segons Manament d’Ingres de
12 de febrer de 2005.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 3.169 fila 3ª del
cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
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7.

RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN EL CANVI DE TITULARITAT DE DRETS
FUNERARIS NÍNXOL 2.889, FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en l’expedient relatiu a la sol·licitud de la Sra.
Adela Cuadrillero Garcia per al canvi de titularitat del nínxol núm. 2.889 fila 3ª del
Cementiri Municipal, s’ha detectat, d’ofici, una errada material en l’apartat “primer”, atès
que en l’acord de la Junta de Govern del dia 22.12.2016, es va va autoritzar el canvi de
titularitat dels nínxols esmentats.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que “Les Administracions
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les
errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes”. Així mateix, l’art. 74.2
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que “La competència per a rectificar errors materials, de fet
o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries, correspon a l’òrgan que es ha
dictat”.
La Junta de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la rectificació de les errades observades en l’acord número 11, de la sessió
de la Junta de Govern del dia 22 de desembre de 2016 relatiu al canvi de de titularitat de la
concessió sobre el nínxol 2.889 fila 3ª del cementiri municipal.
On diu:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.216, 2.217 i
2.888 files 1ª, 3ª i 2ª del cementiri municipal.
Ha de dir:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.889 fila 3ª del
cementiri municipal.
Segon. Notificar el present acord a les persones interessades i donar-ne trasllat als serveis
municipals que, per raó de l’objecte o matèria, siguin competents.
8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
PASTISSERIA SANT ISIDORI, SA “PASTISSERIA SANT ISIDORI” N. EXP. OVPTC: 2017/002

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: PASTISSERIA SANT ISIDORI, SA
Denominació de l’establiment: Pastisseria Sant Isidori
Ubicació: C/ Palau, 2 (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre,
octubre, novembre i desembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/002

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
• En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
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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.

•
•
•
•

No es podrà instal·lar cap tendal o cortines opaques que dificultin la visibilitat del
pas per a vianants.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol
activitat municipal o esdeveniment públic.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
PATET FORN PASTISSERIA, SL “PASTISSERIA PATET” N. EXP. OVP-TC:
2017/003

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: PATET FORN PASTISSERIA, SL
Nom comercial: Pastisseria Patet
Ubicació: Pl. Pla d’Urgell, 2
Metres quadrats: 24 m2
Període autoritzat: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre,
octubre, novembre i desembre de 2017
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/003

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
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•

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

3. Condicions particulars de la llicència:
• El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article
6 i concordants).
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•

•

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

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
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10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2017/004

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: gener de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/0049

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 senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
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Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•

•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000050.
Tercer. 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.
11.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
CAN MORAGUES, SCP “BAR - RESTAURANT CAN MORAGUES” N. EXP. OVP-TC:
2017/005

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JAUME MORAGUES ARBONES
Nom comercial: Bar – Restaurant Can Moragues
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 23
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre,
octubre, novembre i desembre de 2017
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/005
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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 senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
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condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, XURRERIA SR. JAUME
BRAÑA APARICIO, N. EXP. OVP-A: 2017/001

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Braña Aparicio, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JAUME BRAÑA APARICIO
Nom Comercial: Xurreria Braña
Ubicació: Av. del Canal - C/ Arbeca
Metres lineals: 4 ml
Període autoritzat: gener i febrer de 2017
N. EXP. OVP-A: 2017/001

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:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
• S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Segon. Elevar a definitiva l‘autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1779000001.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD JORDI JUAN HUGUET HUGUET, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana i d’Urbanisme, la
Junta de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables
de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a JORDI JUAN HUGUET HUGUET previ pagament dels drets establerts
en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1387
Ubicació: Avinguda de Negrals, 17
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
14.

SOL·LICITUD CONDIS SUPERMERCATS SA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana i d’Urbanisme, la
Junta de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables
de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a CONDIS SUPERMERCATS, SA previ pagament dels drets establerts en
les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1388
Ubicació: Plaça de la Masia, 7
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
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Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
15.

SOL·LICITUD PERE DOMENECH MIRALLES, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana i d’Urbanisme, la
Junta de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables
de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a PERE DOMENECH MIRALLES previ pagament dels drets establerts en
les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1389
Ubicació: Camí d’Arbeca, 4
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
16.

SOL·LICITUD CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 22 DE GENER
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació del
CPA Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 19 de Març el
dia 22 de gener de 2017, per realitzar-hi una gala de la Territorial de Xous. També sol·licita
100 cadires.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al CPA Mollerussa Pla d’Urgell, la utilització del Pavelló 19 de Març el dia
22 de gener de 2017, per realitzar-hi una gala de la Territorial de Xous. També s’autoritzen
les 100 cadires que sol·liciten.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
La utilització dels espais s’adaptarà convenientment amb el que decideixi la Regidoria
d’Esports.
•
Establir una fiança de 300€ per sufragar els possibles desperfectes que la utilització d’aquestes
instal·lacions pugui comportar.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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17.

RECONEIXEMENT DEL 3È. TRIENNI AL SR. GELONCH CAMÍ, RAMON.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 3r. trienni a favor del Sr.
Gelonch Camí, Ramon personal contractat en règim laboral indefinit no fix en el lloc de
treball d’oficial 2a, Grup C, Subgrup C2.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Gelonch Camí, Ramon el tercer trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment trienni: 07/01/2017
Grup categoria: C2
Percentatge: 100,00
Venciment proper trienni: 07/01/2020
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
18.

RECONEIXEMENT DEL 5È. TRIENNI AL SR. PALLÀS PUEYO, DAVID.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor del Sr.
Pallas Pueyo, David, personal contractat en règim laboral indefinit no fix en el lloc de
treball de monitor de natació/socorrista, Grup C, Subgrup C1.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Pallàs Pueyo, David el cinquè trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment trienni: 20/01/2017
Grup categoria: C1
Percentatge: 84,29 %
Venciment proper trienni: 20/01/2020
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
19.

RECONEIXEMENT DEL 6È. TRIENNI AL SR. MARTIN GUERRERO, JOAN.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor del Sr.
MARTIN GUERRERO, JOAN A. de la plantilla de personal laboral fix d’aquest Ajuntament,
adscrit a l’Escala Administració General, categoria auxiliar administratiu, subgrup C2 (Ref.
058) amb efectes des del dia 1 de gener de 2017.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. MARTIN GUERRERO, JOAN A. de la plantilla de
personal laboral fix d’aquest Ajuntament que ocupa el lloc de treball d’auxiliar administratiu
(Ref. 058), el 6è. trienni d’ordre del subgrup C2 des del dia 1 de gener de 2017 i amb
efectes econòmics des del mes del venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
20.

RECONEIXEMENT DEL 12È. TRIENNI AL SR. CRUZ CARABANTE, DOMINGO.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 12è. trienni a favor del Sr.
CRUZ CARABANTES, Domingo, membre integrant de la plantilla de PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA, d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’agent de la Policia
Local (Ref. 014).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. CRUZ CARABANTES, Domingo, membre integrant de
la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, en el lloc de treball
d’agent de la Policia Local (Ref. 014), el 12è. trienni d’ordre del subgrup C1, des del dia 15
de gener de 2017 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
21.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-12-2016 A
31-12-2016).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2016 a 31-12-2016.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2016 a 31-122016, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
MEGIAS
VARGAS
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO

JUAN
JUAN
DOMINGO
JOSE JAVIER
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO

C.Caps Set. C.E. Noct.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
36,00 €
60,62 €
48,00 €
60,62 €
48,00 €
60,62 €
48,00 €
60,62 €
12,00 €
8,66 €
36,00 €
51,96 €

S.Extraord.

1.791,70
1.075,00
565,80
1.852,98
853,42
1.207,04
853,42
433,78
366,59
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SOBREVALS
MARTINEZ
PEREZ
LEIVA
CARRASCAL
OLLERO
GARCIA
CALERO
PUIG
PEIRON

VALLS
SANCHEZ
CEBRIAN
OLLER
CARRETERO
LIMAS
MORENO
ESTADELLA
MARTINEZ
MAZAS

JAUME
TOMAS
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
MIRIAM
BRUNO
ISABEL
JORGE FELIX
Total

36,00 €
48,00 €
48,00 €
24,00 €
12,00 €
36,00 €
0,00 €
24,00 €
48,00 €
48,00 €
552,00 €

240,46
51,96 €
980,72
34,64 €
1.169,32
34,64 €
426,94
17,32 €
1.923,72
0,00 €
796,82
60,62 €
188,60
0,00 €
94,28
25,98 €
1.065,57
60,62 €
502,38
60,62 €
649,50 € 16.388,54

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
22.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-12-2016 A 31-12-2016).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-12-2016 a 31-12-2016.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-12-2016 a 31-12-2016, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
BUSTOS
MARTINEZ
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME
Total

Import
141,98 €
384,01 €
341,75 €
867,74 €

Total

Import
116,66 €
116,66 €

Total

Import
751,26 €
751,26 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
CLOTA
COLL
M.ANGELS

ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES

JORDI
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ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO
REQUESENS ROCA

RAMON
POL
Total

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
DIAZ
BARRANCO
VICENS
TALLAVÍ
PASTO
LLOBERA
AYMERICH
BALAGUERO
PUEYO
VIVAS
PEREZ
SALVIA
ALARCON
VILAMAJO
PALENCIA
FABREGAT

Import
47,16 €
107,76 €
122,56 €
131,92 €
60,60 €
12,12 €
33,33 €
12,12 €
527,57 €

PASCUAL
JAUME
RICARD
JORDI
SAMUEL
MONTSE
LAIA
ADRIA

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
ROSENDO
COT
GELONCH
OLIVEROS

LLURBA
CAMI
VILLORBINA

PASU
SOLE

Import
298,08 €
224,95 €
77,76 €

JORDI
RAMON
FRANCISCO

336,96 €

IONEL
PAMPOLS

Import
110,16 €
200,22 €
310,38 €

JOSEP M.
Total

35,37 €
109,24 €
1.082,36 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
23.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 02/2017.

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 69.905,31€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar la relació de factures número 02/2017, per import global de 69.905,31€.
Segon. Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
24.

TARGETA RESIDENTS ZONA BLAVA EXERCICI 2017. EXPEDIENTS APROVATS:
RELACIÓ 01/2017

Ates l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
Atesa la relació de sol·licituds presentades per persones interessades i les quals reuneixen
els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2017, a
les persones que figuren en la relació número 01/2017, conforme els expedients
individualitzats que la integren. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxes conforme a
allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
25.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
25.1.BESTRETA REINTEGRABLE, SR. ALBERT GALVADA LORENTE
Vista la sol·licitud del Sr. Albert Gavaldà Lorente, integrant de la plantilla de personal laboral
indefinit no fix, d’aquest Ajuntament, en la qual sol·licita la bestreta reintegrable.
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Atès que la seva sol·licitud de bestreta reintegrable sense interès per import de 1.500,00€,
destinada a altres despeses, es pot considerar dins de la relació de sol·licituds a que fa
referència l’article 18, apartat 10.2, punt c) altres despeses de l’Acord regulador de les
condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa, com una situació
susceptible d’ajut social.
Vist l’informe d’Intervenció vers l’existència de consignació pressupostària.
Atès que el Sr. Albert Gavaldà Lorente compleix amb els requisits establerts, vers la seva
sol·licitud de bestreta.
En base a tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Atorgar al Sr. Albert Gavaldà Lorente la bestreta reintegrable sense interès en una
quantia de 1.500,00€.
Segon. Donar trasllat d’aquesta resolució a l'interessat i al servei d’Intervenció als efectes
oportuns.
Tan mateix cal fer les següents consideracions:
1.- El sol·licitant acreditarà que la bestreta es destinarà a altres despeses.
2.- S’haurà de justificar la destinació de les quantitats atorgades mitjançant factures o altres
documents acreditatius que hauran de coincidir amb la motivació especificada en la
sol·licitud i atorgament.
El termini per a la presentació dels justificants serà de 30 dies naturals a partir de la
efectivitat de la bestreta.
3.- El termini de devolució serà de 15 mesos i el de nova sol·licitud de 15 mesos des de la
finalització de la devolució.
El termini de devolució s'iniciarà a partir del mes següent del de la concessió efectiva.

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