AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores del dia 15 de març 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 del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors Bargalló Vidal i
Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretària accidental Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,
per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 82,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

44/2017
CARNÉ BAIGET, JOAN M.
C/ Folch i Torres, 14
42,00
21,00
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:

3.

45/2017
PERERA RIBERA, ROSA
C/ Tossal Blanc, 12
7,00
12,00
0,00
2.000,00
0,00

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. EXP. 01/2017. CLASSIFICACIÓ DE
LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

Antecedents:
I. Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 6 d’octubre de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació de PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA
COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE
MOLLERUSSA, mitjançant el procediment obert, la tramitació administrativa urgent i l’oferta
econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Tanmateix, es van aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen
la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 13 dies naturals
perquè els licitadors presentessin les propostes.
III. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en la data 6 de març de 2017
s’efectuà, en reunió interna, l’acte d’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i la qualificació de la
documentació administrativa de les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va
declarar l’admissió de totes les propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels
requisits previs assenyalats a l’article 146 del TRLCSP. En el mateix acte, en aquest cas de
caràcter públic, la Mesa efectuà l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2, i es acordar sotmetre la
documentació integrant a la valoració per part dels Serveis Tècnics municipals, de
conformitat amb allò establert a la clàusula 28 del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 10 de març de 2017, en reunió de caràcter públic, la Mesa de contractació va
donar a conèixer el resultat de la valoració realitzada i, atenent al seu contingut, va
proposar l’adjudicació del contracte a favor de la proposta més avantatjosa econòmicament,
en els termes següents:
“.../...”
Primer. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE
BÀSIC I EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE
L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA, a favor de l’empresa que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, M. Y J. GRUAS, SA en els termes següents:
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1. Proposta econòmica: 68.062,88 € (IVA inclòs)
2. Termini de garantia: 17 mesos
3. Execució de les següents millores ofertades i acceptades:
Millora 1: Pati gran i patis petits
Millora 2: Pati gran i patis petits
Millora 3: Pati gran i patis petits
Millora 4: Pati gran
Segon. Elevar l’Acta a l'Òrgan de Contractació per a procedir a la classificació, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades i al requeriment al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè aporti la documentació prevista a la
clàusula 26 del Plec de les administratives particulars.
”.../...”.
Fonaments de dret:
L’article 151.2 del TRLCSP estbleix que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que dins del termini de 10 dies
hàbils, presenti la documentació justificactiva de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que
s’hagués compromés a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2
del mateix text legal, i d’haver constituit la garantia definitiva que sigui procedent.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats; 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. Declarar vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa urgent i el
procediment obert del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA. Exp. 01/2017.
Segon. CLASSIFICAR, per ordre decreixent, les proposicions presentades per part de les
empreses licitadores que han participat en el procediment de contractació de la forma
següent:

M. y J GRUAS, SA
SERBONIU, SL
B. BIOSCA, SL
MON VERTICAL
ALFA URALIA, SL
CONSTRUCCIONS PALLÀS, SA
CONSTRUCCIONS PALLARS, SL
IBERLAND IMMOBLES I REFORMES, SL

Criteris
objectius
43,58
38,16
37,99
37,13
26,13
26,04
19,17
1,73

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

Tercer. Requerir a M. Y J. GRUAS, SA perquè en qualitat d’empresa licitadora que ha
presentat l’oferta econòmicament més avatajosa, presenti en el termini de cinc (5)
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dies hàbils a comptar des del següent al que rebi el requeriment, la documentació
establerta a la clàusula 26 del Plec de les administratives particulars.
Quart. Notificar el present acord a tots els licitadors, amb indicació que aquest és un acte
de tràmit no definitiu en via administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això
sense perjudici que es pugui exercitar el que s’estimi procedent de conformitat amb el que
disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públques.”
--------------------------------4.

RECTIFICACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 “CONSTRUCCIÓ DEL GIMNÀS
ANNEX A L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA”.
ANTECEDENTS

A la Junta de Govern de data 9 de març de 2017 es va aprovar la certificació d’obra número
1 per import de 29.182,62€.
Atès que s’ha detectat una errada material en l’import de l’adjudicació consistent en aplicar
com a preu d’adjudicació 194.983,54€ quan hauria de figurar la quantia de 189.134,02€.
Aquesta diferència també afecta a l’import de la obra certificada que passa de 29.182,62€ a
28.307,13€.
Per tot l’anterior procedeix la rectificació d’aquesta errada i en conseqüència es proposa a la
Junta de Govern la adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Rectificar
l’import d’adjudicació en la certificació número 1 per import de
189.134,02€. Així com l’import de la obra certificada, per quantia de 28.307,13€.
Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
adients.
5.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2541 (09/2017),
VENDA AL DETALL D’ARTICLES I JOCS ELECTRÒNICS I MUSICALS, AL CARRER
D’ARBECA, 3, LOCAL 3, A PETICIÓ DE JUAN CARLOS MIRÓ SEDANO.

En data 2 de març de 2017, el Sr. Juan Carlos Miró Sedano presenta la comunicació de canvi
de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a
la venda al detall d’articles i jocs electrònics i musicals al carrer d’Arbeca, 3, local 3.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 2 de març de 2017, següent:
Número d’expedient: 2541/09/2017
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Titular: Juan Carlos MIRÓ SEDANO
Denominació: venda al detall d’articles i jocs electrònics i musicals (canvi de nom)
Emplaçament: carrer d’Arbeca, 3, local 3
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 0857/90.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil de l’establiment de 62,21 m2.

6.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2542 (10/2017),
VENDA AL DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS, AL CARRER DE VILACLOSA, 4,
LOCAL, A PETICIÓ DE RAQUEL COSP FREIXA.

En data 3 de març de 2017, la Sra. Raquel Cosp Freixa presenta la comunicació de canvi de
nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a la
venda al detall de roba i complements al carrer de Vilaclosa, 4.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 3 de març de 2017, següent:
Número d’expedient: 2542/10/2017
Titular: Raquel COSP FREIXA
Denominació: venda al detall de roba i complements (canvi de nom)
Emplaçament: carrer de Vilaclosa, 4, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 1199/97.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil de l’establiment de 175,13 m2.

7.

ACTIVITATS OFICINA JOVE, 2N TRIMESTRE 2017.

Es dona compte a la Junta de Govern de la proposta presentada per l’Oficina Jove (Regidoria
de Joventut) per tal de desplegar un programa d’activitats a realitzar durant el SEGON
TRIMESTRE i L’ESTIU de 2017, destinat a nois i noies d’edats entre els 12 i 35 anys. Les
activitats es desplegarien de dilluns a diumenge, segons l’activitat, i en horaris que permetin
la major assistència i alhora, la compatibilitat entre aquelles.
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La proposta es fonamenta en la voluntat de donar resposta a les necessitats dels nois i noies
de les edats indicades, raó per la qual les activitats s’han plantejat en format de Cursos,
amb un contingut de servei formatiu i educatiu.
Les activitats programades són les següents:
ACTIVITAT (CURS)
CURS DE CUINA PER A PRINCIPIANTS
CURS DE COSTURA D’EMERGÈNCIA

22/04/17
06/05/17

DIA/DIES

CURS D’ELECTRICITAT BÀSICA

13/05/17

CURS D’ECONOMIA DOMÈSTICA

27/05/17

CURS DE PRE MONITOR/A DE LLEURE

26, 27, 28 i 29 de juny

CURS DE MONITOR/A DE LLEURE

1*, 3, 4, 5, 6, 7, 8*, 10, 11, 12, 13, 14 i 15* de juliol

El format de les activitats, i atès el fet de la mancança de personal propi, permet que sigui
realitzat per personal aliè a l’ajuntament, mitjançant contractes de serveis professionals; en
aquest sentit, s’ha contactat amb Formació Fabra, Escola d’Oficis Industrials del Pla
d’Urgell i la Fundació Escolta Josep Carol que han presentat una oferta d’activitats, en
format CURS, en els termes següents:
ACTIVITAT (CURS)

Professional Contractista

Preu inscripció
(IVA exclòs)

CURS DE CUINA PER A
PRINCIPIANTS

Fabra formació

gratuït

Preu
estimat
Contracte
(*)
638€

CURS DE COSTURA
D’EMERGÈNCIA

Fabra formació

gratuït

605€

CURS D’ELECTRICITAT
BÀSICA

Escola d’Oficis Industrials del Pla
d’Urgell

gratuït

325€

CURS D’ECONOMIA
DOMÈSTICA

Fabra formació

gratuït

580€

CURS DE PRE
MONITOR/A DE LLEURE

Fundació Escolta Josep Carol

50€/alumne

900€

CURS DE MONITOR/A DE
LLEURE

Fundació Escolta Josep Carol

240€/alumne

4.320€

7.368€
(*) Nombre d’inscripcions mínimes x preu inscripció.

La proposta de contractació importa el tota estimat de 7.368€
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, tenint en consideració la procedència de la
proposta, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la realització durant el SEGON TRIMESTRE I L’ESTIU de 2017, de les
activitats que organitza l’Oficina Jove (Regidoria de Joventut), que conten en els
antecedents dels presents acords, amb indicació dels horaris, inscripcions mínimes i preu de
les inscripcions individuals. Es fa constar, als efectes oportuns, que si no s’assoleixen les
inscripcions mínimes, la Regidoria resta facultada per a la seva cancel·lació, total o parcial.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE DE SERVEIS per a la prestació de les que seguidament
s’indiquen, a favor de les entitats FABRA FORMACIÓ, ESCOLA D’OFICIS INDUSTRIALS
DEL PLA D’URGELL I LA FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL, conforme els elements
singulars següents:
•
•
•

Modalitat: Contracte de serveis. Articles 10 i 301 i ss i ANNEX II (TR LCSP).
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art. 10) Categoria
24, Serveis d’educació i formació professional, Ref. CPC 92, de l’Annex II
Objecte: la preparació i impartició, dels CURSOS i/o ACTIVITATS següents:
ACTIVITAT (CURS)

Professional Contractista

CURS DE CUINA PER A
PRINCIPIANTS

Fabra formació

CURS DE COSTURA
D’EMERGÈNCIA

Fabra formació

605€

CURS D’ECONOMIA DOMÈSTICA

Fabra formació

580€

CURS D’ELECTRICITAT BÀSICA

Escola d’Oficis Industrials del Pla
d’Urgell
Fundació Escolta Josep Carol

325€

Fundació Escolta Josep Carol

4.320€

CURS DE PRE MONITOR/A DE
LLEURE
CURS DE MONITOR/A DE
LLEURE

Preu estimat
Contracte (*)
638€

900€

7.368€
Total
Total
Total
Total

estimat
estimat
estimat
estimat

-

del
del
del
del

CONTRACTE global: 7.368€
Contracte amb Fabra Formació: 1.823€
contracte amb l’Escola d’Oficis Industrials del Pla d’Urgell: 325€
Contracte amb Fundació Escolta Josep Carol: 5.220€

Renuncia PARCIAL O TOTAL al contracte: Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions que s’indica
per a cada activitat, singularitzada, l’Ajuntament es reserva la facultat de renunciar
parcialment al contracte i no iniciar l’activitat. En aquest supòsit no correspondrà cap
indemnització i es procedirà a la devolució dels preus abonats pels usuaris inscrits.

Tercer. Aprovar les Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte
administratiu de serveis professionals, de caràcter menor, per a la realització dels CURSOS
per a JOVES indicats en l’apartat segon anterior i que s’annexen a aquests acords.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Regidoria de Joventut, pel seu coneixement i
desplegament i als Serveis de Secretaria i d’Intervenció, per a tramitar els expedients
contractuals oportuns.
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Cinquè. Es delega expressament a la Regidoria de Joventut, en allò que sigui necessari, el
desplegament administratiu i de direcció superior inherent a l’activitat, i específicament, les
facultats derivades de la gestió dels servei. Igualment, dins les funcions inherents a la gestió
de l’activitat la Regidora de Joventut gaudirà de la facultat de dictar actes de tràmit que
afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la
Junta de Govern.
--------------ANNEX: Plec de Clàusules Administratives Particulars Comunes
1.- Objecte i contingut:
1.1.- L’objecte del contracte serà la prestació de serveis professionals en qualsevol dels àmbits indicats
en l’article 10 i Annex II de la RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contactes del Sector Públic (TRLCSP), següents:
Categories
24

Descripció
Serveis d’Educació i formació professional

Núm. Ref. CPC
92

1.2.- La prestació dels serveis s’efectuarà, en tot cas, sota la direcció del responsable de l’àrea
municipal competent (Regidoria de Joventut).
2.- Dedicació:
2.1.- La dedicació es determina en el nombre d’hores setmanals o sessions que correspon a la prestació
contractada.
2.2. La dedicació es sotmet a la condició de flexibilitat horària en funció de les necessitats dels Serveis
de l'Ajuntament.
3.- Durada:
3.1.- El contracte tindrà la durada que es determina en l’acord d’adjudicació.
3.2.- De conformitat amb allò que preveu l’article 23.3 del TRLCSP en relació amb l’article 138 del
mateix text legal, els contractes menors definits en la clàusula primera no podran tenir una durada
superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
4.- Retribució de la prestació:
4.1.- La retribució de la prestació es fixa en l’equivalència al nombre d’inscripcions de cada activitat.
4.2.- El preu unitari de cada inscripció i la seva corresponent retribució, es mantindrà inalterat per tota
la durada del contracte.
4.3.- Sobre el total facturat es practicarà la retenció en concepte d’acompte de l’import sobre la renda
de les persones físiques (IRPF), que correspongui.
4.4.- El pagament de la retribució s’efectuarà a la finalització del contracte, o de cada un dels
componats singularitzats, prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma contractada i
aprovació de la factura per l’òrgan competent.
5.- Extinció i resolució:
5.1.- El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes determinades en els articles 223 i 308
del TRLCSP. Igualment, seran causes de resolució, les següents:
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•
•

L’abandonament en la prestació del servei.
La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada en referència concreta a la prestació
contractada.

En els esmentats supòsits, el departament responsable podrà formular una proposta fonamentada de
resolució, que serà resolta per l’òrgan de contractació competent amb audiència prèvia del contractista
per un termini de 10 dies.
5.2.- Conforme allò establert a l’article 309 del TRLCSP, els efectes de la resolució seran els següents:
•
•
•

La resolució del contracte donarà dret al contractista, en tot cas, a percebre el preu dels servis
efectivament realitzats conforme el contracte i rebuts per l’ajuntament.
En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte por temps superior a tres mesos, el
contractista tan sols tindrà dret a percebre una indemnització del 5 % del preu del mateix.
En el cas de desistiment o de la suspensió del contracte per termini superior a tres mesos
acordada por l’administració el contractista tindrà dret al 10 % del preu dels serveis pendents
de realitzar en concepte de beneficio deixat d’obtenir (6% inclòs en el preu per hora de servei).

5.3.- S’estableixen les condicions específiques següents:
-

Es fixa un nombre mínim d’alumnes o inscripcions, conforme s’indica en l’acord d’adjudicació.
Renuncia PARCIAL O TOTAL al contracte: Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions que s’indica
per a cada activitat, singularitzada, l’Ajuntament es reserva la facultat de renunciar
parcialment al contracte i no iniciar l’activitat. En aquest supòsit no correspondrà cap
indemnització i es procedirà a la devolució dels preus abonats pels usuaris inscrits.

6.- Fiances:
Atenent la naturalesa de la prestació i el sistema de pagament de la retribució del contracte, s’estableix
la dispensa en la constitució de garantia definitiva.
7.- Prerrogatives de l’Ajuntament
7.1- L’Ajuntament de Mollerussa podrà, segons les conveniències del servei o per raó d’interès públic,
modificar el present contracte, sempre dins el límits dels requisits, procediment i aspectes establerts
legalment, amb les prevencions establertes a la clàusula 4.2 anterior. No es considerarà modificació del
contracte, ni l’alteració dels dies i horaris, ni els llocs de prestació.
7.2.- Resta prohibida la cessió del contracte.
8.- Naturalesa administrativa
Es fa constar la naturalesa administrativa del present contracte
jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi entre les parts.

i

la

competència

de

la

-------------8.

DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE LA REALITZACIÓ DE LA XERRADA
“COMUNICAR: NO TOTHOM HO POT FER” AL CENTRE OBERT LA BANQUETA.

Des del Centre Obert La Banqueta, es realitzen diverses activitats programades durant el
curs destinades als usuaris adolescents del servei. La majoria de les activitats i formacions
són implementades per les educadores del mateix servei: la Directora Tècnica i la
Integradora Social. Tot i això, hi ha xerrades educatives destinades als usuaris joves del
servei que és necessita una persona especialitzada en el tema. En aquest cas, es recorre a
col·laboradors per tal de poder realitzar el taller o activitat.
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Una de les xerrades que es vol portar a terme és la que porta per títol: “Comunicar: no
tothom ho pot fer”, on es vol reforçar l’ús correcte, responsable i educatiu de les xarxes
socials entre els usuaris del Centre Obert i de l’EJI.
La persona que donarà la xerrada, i que ja ha fet d’altres formacions d’aquest tipus en
centres centre eductius del territori, s’ofereix a realitzar-la sense cap cost econòmic per al
servei, tan sols a títol de col·laborador puntual. Els termes en que es durà a terme l’activitat
es descriuen a continuació:
ACTIVITAT

DIES

Xerrada:
Comunicar:
no tothom
ho pot fer *

15 de març
2017

HORARI
16:30
19:00

LLOC
a

Centre d’iniciatives
socioeducatives
“La Banqueta”

DADES DEL
COL·LABORADOR/A
Àngel Perez Colomina
DNI: 44870152 G

Atès que l’article 6 de la NORMATIVA DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE OBERT “La Banqueta”
de Mollerussa, en relació als Recursos humans, estableix que en podran formar part
talleristes, voluntaris i practicants.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de la Xerrada “Comunicar: no tothom ho pot fer” que es
durà a terme al Centre Obert La Banqueta en els termes exposats en els antecedents.
Segon. Donar la conformitat a la col·laboració del senyor Àngel Perez Colomina, per
realitzar l’activitat autoritzada.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.”
9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES, I CADIRES.
SR. BENJAMÍ LORENZO CAMPS “PASTISSERIA Mª ANGELS - CAFETERIA” N.
EXP. OVP-TC: 2017/008

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Benjami Lorenzo Camps titular de
l’establiment denominat “Pastisseria Mª Angels - Cafeteria”, 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: BENJAMI LORENZO CAMPS
•
Nom comercial: Pastisseria Mª Angels - Cafeteria
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•
•
•
•

Ubicació: C/ Llorenç Vilaró, 2 (lloc on indiqui la Policia Local, a l’espai dels
estacionaments)
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: de gener a desembre de 2017.
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/008

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
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.

•

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.
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.

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.
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. PERE VIDAL ABELLÓ SL “KROSTÓ” N. EXP. OVP-TC: 2017/019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Vidal Abelló titular de l’establiment
denominat “Krostó”, 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: PERE VIDAL ABELLÓ
Nom comercial: Krostó
Ubicació: Pl. Major, 17 local 4
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: de març a novembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/019

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.
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•
•

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

•
•

•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
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: 1772000173.
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.
SR. AHMED EN NACHAF “BAR BOSTON” N. EXP. OVP-TC: 2017/026

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ahmed en Nachaf titular de l’establiment
denominat “Bar Boston”, demanant autorització municipal per 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: AHMED EN NACHAF
Denominació de l’establiment: Bar Boston
Ubicació: C/ Urgell, 15
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: de març a desembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/026

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
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.
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Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000222.
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.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES, I CADIRES.
SR. BENJAMÍ LORENZO CAMPS “PASTISSERIA Mª ANGELS - CAFETERIA” N.
EXP. OVP-TC: 2017/025

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Benjamí Lorenzo Camps titular de
l’establiment denominat “Pastisseria M.Angels-Cafeteria”, demanant autorització municipal
per l’ampliació de metres quadrats a la llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires de
l’expedient OVP/TC/2017/008, només pels dies de la Fira de Sant Josep 2017.
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: BENJAMÍ LORENZO CAMPS
Nom comercial: Pastisseria-Cafeteria M.Angels
Ubicació: C/ Llorenç Vilaró, 2
Període autoritzat: Dies Fira Sant Josep 2017
Metres quadrats exp. OVP/TC/2017/008: 20 m2
Metres quadrats d’ampliació: 6 m2
•
TOTAL m2: 26 m2
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/025

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
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•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000220.
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.
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13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
VAYOKIR, SL “BAR LASSER” N. EXP. OVP-TC: 2017/027

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Vayokir, SL titular de l’establiment
denominat “Bar Lasser”, 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: VAYOKIR, SL
Denominació de l’establiment: Bar Lasser
Ubicació: Sant Isidori, 2
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: de març a desembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/027

2. Condicions 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 número 18.
•
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 el perímetre 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, les quals es transcriuran
en la comunicació.
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:
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De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

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

Segon. Elevar a definitiva les autoliquidacions practicades, assignant-li els N. LID:
1772000231.
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.
14.

SOL·LICITUD ELISABET DOMÈNECH SANS, 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 ELISABET DOMÈNECH SANS 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: 1395
Ubicació: Av. de la Pau, 35 local 2
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
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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.
15.

SOL·LICITUD EGRELL (INSTITUCIÓ PER A L’ESTUDI GESTIÓ I RECUPERACIÓ
DELS ECOSISTEMES LLEIDATANS), EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR UNA SALA DEL TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 18 DE MARÇ DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Estrada, en representació de
EGRELL (Institució per a l’Estudi Gestió i Recuperació dels Ecosistemes Lleidatans), en què
demana autorització per utilitzar una sala del Teatre de l’Amistat el dia 18 de març, per
realitzar-hi una reunió.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a EGRELL (Institució per a l’Estudi Gestió i Recuperació dels Ecosistemes
Lleidatans), la utilització de la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 18 de març, de les 16.00h
fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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.
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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.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD AICEC-ADICAE (ASSOCIACIÓ USUARIS DE BANCS, CAIXES I
ASSEGURANCES DE CATALUNYA), EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 5 DEL TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 24 DE MARÇ DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Burgell, en representació de
AICEC-ADICAE (Associació Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya), en què
demana autorització per utilitzar una sala 5 del Teatre de l’Amistat el dia 24 de març, a
partir de les 18.00h, per realitzar-hi una assemblea informativa.
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:
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Primer. Autoritzar a AICEC-ADICAE (Associació Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de
Catalunya), la utilització de la sala 5 del Teatre de l’Amistat el dia 24 de març, a partir de les
18.00h, per realitzar-hi una assemblea informativa.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PATI DE L’ESCOLA DE MÚSICA EL DIA 18 DE MARÇ DE
2017

Vista la petició presentada pel Sr. Ignasi Querol, en representació de l’Associació de
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola de Música, de
les 11.00h fins a les 15.00h, per celebrar el I Vermut Musical del Jovent de Mollerussa amb
motiu de la Fira de Sant Josep 2017.
Així mateix, demana un escenari, un punt de llum, cadires i taules per unes 200 persones i
material per poder fer ombra al pati de l’escola.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Querol, en representació de
l’Associació de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola
de Música, de les 11.00h fins a les 15.00h, per celebrar el I Vermut Musical del Jovent de
Mollerussa amb motiu de la Fira de Sant Josep 2017.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un escenari, un punt de llum, cadires i taules per unes 200
persones però no material per poder fer ombra ja que l’Ajuntament no en disposa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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•
•

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.

Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-02-2017 A
28-02-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-02-2017 a 28-02-2017.
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 01-02-2017 a 28-022017, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
GARCIA
MORENO
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS

JUAN
JUAN
DOMINGO
MIRIAM
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
94,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,25 €
24,00 €
17,32 €
8,25 €
24,00 €
17,32 €
0,00 €
24,00 €
43,30 €
32,98 €
48,00 €
43,30 €
32,98 €
48,00 €
43,30 €
0,00 €
24,00 €
0,00 €
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MARTINEZ
PEREZ
LEIVA
CARRASCAL
OLLERO
PEIRON
CALERO
PUIG
MEGIAS

SANCHEZ
CEBRIAN
OLLER
CARRETERO
LIMAS
MAZAS
ESTADELLA
MARTINEZ
VARGAS

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

0,00 €
24,00 €
24,00 €
48,00 €
48,00 €
0,00 €
48,00 €
24,00 €
48,00 €
456,00 €

0,00 €
60,62 €
60,62 €
60,62 €
60,62 €
0,00 €
60,62 €
0,00 €
60,62 €
528,26 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,98
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

209,74 €

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.
19.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-02-2017 A 28-02-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-02-2017 a 28-02-2017.
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 01-02-2017 a 28-02-2017, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
CLOTA
COLL
M.ANGELS

ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
PUEYO
VIVAS
ALARCON
VILAMAJO

Total

Import
38,89 €
38,89 €

Total

Import
1.017,98 €
1.017,98 €

Total

Import
110,16 €
110,16 €

JORDI

RAMON

SAMUEL
LAIA

Import
72,72 €
388,85 €
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MARTINEZ
PALENCIA

BOLDU
FABREGAT

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
COT
LLURBA
OLIVEROS
VILLORBINA
PASU
FARRE
SETO

JUDITH
ADRIA

12,12 €
12,12 €
485,81 €

ROSENDO
JORDI
FRANCISCO
IONEL
JORDI
Total

Import
522,11 €
111,09 €
255,50 €
101,04 €
33,33 €
1.023,07 €

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.
20.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 10/2017

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 39.169,68€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 10/2017, per import global de 39.169,68€.
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.
21.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 07/2017

Vista la relació núm. 2017/07 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 11 expedients.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
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número 2017/07, corresponent al període entre els dies 27 de febrer al 5 de març de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
22.

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER RIBES LARROTCHA, ROBERTO
MIGUEL, CONTRA LA LID 1616000715 PER IIVTNU.

En data 21-11-17 es va signar escriptura pública de manifestació, acceptació i adjudicació
d’herència en relació a la transmissió de l’immoble amb referència cadastral
5108206CG2150N0001XZ.
En data 07-12-16 es notifica la liquidació d’ingrés directe (LID) 1616000715 al senyor Ribes
Larrotcha, Roberto Miguel, obligat tributari com a adquirent per herència de l’immoble.
En data 09-02-17 es presenta recurs de reposició contra la LID 1616000715 al·legant que
l’immoble objecte de transmissió es tracta de l’habitatge habitual.
L’article 8.1 de l’ordenança fiscal núm. 7 (OF-7), reguladora de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, en concordança amb l’article 109 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que l’impost s’acredita: a) quan es transmet la propietat
del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la
transmissió.
L’article 8.3.b) de l’OF-7 estableix que es considerarà com a data de la transmissió, en les
transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
L’article 9 del TRLRHL estableix que no es podran reconèixer altres beneficis fiscals en els
tributs locals que els expressament previstos en els normes amb rang de llei o els derivats
de l’aplicació de tractats internacionals. No obstant, també es podran reconèixer els
beneficis fiscals que les entitats locals estableixen en les seves ordenances fiscals en els
supòsits expressament previstos per la Llei.
En aquest sentit, l’article 4.3 de l’OF-7 estableix que es concedirà una bonificació del 95%
de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de
drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin al domicili habitual de l’adquirent
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i
adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants.
Per gaudir de la bonificació a què es refereix aquest apartat, s’haurà d’acreditar que la
transmissió dels immobles reuneixen els següents requisits:
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a) Tractar-se de l’habitatge habitual.
b) Convivència d’un mínim de 2 anys anteriors al fet causant.
Els obligats tributaris hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat,
juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar
la declaració previst a l’article 10 d’aquesta ordenança i caldrà adjunta el document públic
d’acceptació d’herència.
El contribuent no ha pogut acreditar la “convivència d’un mínim de 2 anys anteriors al fet
causant” necessària per tenir dret a la bonificació.
Al certificat de convivència es pot constatar que la senyora Larrotcha Belsue, Concepcion va
causar baixa del padró d’habitants de Mollerussa en data 23-10-14.
L’immoble amb referència cadastral 5108206CG2150N0001XZ objecte de transmissió per
herència, tal i com exposa el senyor Ribes Larrotcha, Roberto Miguel en escrit adreçat a
l’ajuntament al juny del 2016, “es troba en un estat deplorable. Manifesto que fa més de 6
anys que no hi viu ningú”.
Queda acreditat doncs, que no hi ha hagut convivència els 2 anys anteriors a la data de
defunció en aquest immoble.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Ribes Larrotcha, Roberto Miguel
contra la LID 1616000715 per IIVTNU.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
adients.
23.

APROVACIÓ CONVENI-MARC PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS
PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES. TERRENYS I
EDIFICIS IMMOBILIARIS, SLU.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
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Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat a l’Av. Balaguer, 7, amb referència cadastral
4613801CG2141S0001RL, propietat de TERRENYS I EDIFICIS IMMOBILIARIS, SLU
(B25472440), es vol destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb Jaume de Cruz Escolà (78076257C), en
representació de TERRENYS I EDIFICIS IMMOBILIARIS, SLU (B25472440), propietari del
solar ubicat a l’Av. Balaguer, 7, amb referència cadastral 4613801CG2141S0001RL.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

APROVACIÓ CONVENI-MARC PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS
PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES. M. TERESA
TORRENT PUIG.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al C/ Santa Cristina, 1B, amb referència cadastral
4709505CG2140N0001GJ, propietat de TORRENT PUIG, M. TERESA (78052707E), es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb TORRENT PUIG, M. TERESA (78052707E),
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propietària del solar ubicat
4709505CG2140N0001GJ.

al

C/

Santa

Cristina,

1B,

amb

referència

cadastral

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

TARGETA RESIDENTS ZONA BLAVA EXERCICI 2017. EXPEDIENTS APROVATS:
RELACIÓ 07/2017

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 07/2017, 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.
26.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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