AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 27 d’abril 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.
Excussa l’assistència Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr.
Xavier Roure Greoles.
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,
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 547,82 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

77/2017
ROMÀ ARBONÉS, NARCÍS
C/ Urgell, 11
0,00
0,00
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:

78/2017
CEBRIAN MIR, JOSÉ LUIS
Av. del Canal, 2A, 4t 2a
19,76
12,00
0,00
0,00
0,00

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

79/2017
CAIRÓ GUILLAUMET, RICARD
C/ Tossal Blanc, 4
308,04
154,02
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:

80/2017
REIXACHS ESCOLÀ, FRANCESC
C/ Santa Anna, 3
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:

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

81/2017
JOSA BARRUFET, JOAN A.

Av. del Canal, 2C, 4t 3a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

82/2017
JOSA BARRUFET, JOAN A.

Av. del Canal, 2C, 4t 3a
36,00
18,00
0,00
0,00
0,00
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3.

RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL ACORD APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES EXP. 2016/219.

La Junta de Govern local, en la sessió de data 23.03.2017, va atorgar la llicència d’obres
Exp. 2016/219, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament, en els termes següents:
“...”
ANNEX:
Número d’Expedient:
219/2016
Titular/peticionari:
Institut Terres de Ponent
Emplaçament:
Ctra. de Torregrossa, s/n
ICIO:
437,47
Taxa:
218,73
Placa d’obres:
11,50
Fiança reposició serveis:
0,00
Fiança de gestió de residus:
2.016,08
“...”
Atès que s’ha detectat una errada material en l’esmentat acord, que fa referència a la
titularitat de l’obra objecte de la llicència, on hi consta: Institut Terres de Ponent hi hauria
de constar: Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que 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 els ha dictat”.
En virtut del que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:

Primer. Rectificar l’error material observat en l’acord d’atorgament de la llicència d’obres
Exp. 2016/219, aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.03.2017, en els
termes següents:
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:

219/2016
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Ctra. de Torregrossa, s/n
437,47
218,73
11,50
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Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
2.016,08

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades i a la unitat de Gestió
Tributària i Recaptació, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DELS
PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA, ESTRELLA I PONENT.
ÀMBIT PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1). EXP. 23/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració dels
Projectes bàsics i executius i la Direcció facultativa de les obres de re-urbanització dels
carrers Santa Cristina, Estrella i Ponent inclosos dins l’àmbit Pla de Barris de Mollerussa
(Fase 1).
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71242000
71520000

“Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos”
“Serveis de supervisió d’obres”

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. 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
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de Josep Pifarré Mor amb el NIF núm. 39638018-W per l’import total de 17.920,19
IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès que està en possessió de la
titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS I DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES DE RE-URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA
CRISTINA, ESTRELLA I PONENT. ÀMBIT PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1).
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Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Josep Pifarré
Mor amb el NIF núm. 39638018-W conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció dels projectes bàsics i d’execució
- Direcció d’obra
Obres de re-urbanització dels carrers Santa Cristina i Estrella i carrer Ponent de
Mollerussa. Àmbit Pla de Barris (Fase 1).
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 21.683,43 € IVA vigent inclòs
(17.920,19 + IVA) que es desglossa de la següent manera:
Carrers Santa Cristina i Estrella:
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

7.122,00 € + IVA
3.052,19 € + IVA

Carrer Ponent:
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

5.422,00 € + IVA
2.324,00 € + IVA

Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Terminis d’execució:
- Projectes bàsics i d’execució: Els documents tècnics hauran de ser entregats a
l’Ajuntament de Mollerussa el dia 22 de maig de 2017.
- Direcció d’obra: El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les
obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció dels projectes:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

- Els projectes es redactaran amb subjecció al Document tècnic d’estat actual i de
criteris d’actuació a l’àmbit del Pla de Barris (1a fase) de Mollerussa, i hauran d’incloure
la documentació establerta al “Guió per a la redacció dels projectes d’urbanització dels
carrers i places incloses al Pla de Barris (1a fase)” elaborat pels Serveis Tècnics
municipals, així com donar compliment a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. Els projectes s’ajustaran a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica dels projectes redactats,
així com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament de Mollerussa o per a
tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DELS
PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS ONZE DE SETEMBRE, CIUTAT DE LLEIDA,
BALMES I ACADÈMIA. ÀMBIT PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1). EXP.
24/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració dels
Projectes bàsics i executius i la Direcció facultativa de les obres de re-urbanització dels
carrers Onze de setembre, ciutat de Lleida, Balmes i Acadèmia. Àmbit Pla de Barris de
Mollerussa (Fase 1).
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71242000
71520000

“Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos”
“Serveis de supervisió d’obres”

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. 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
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
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administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de Lluís Castelló Gendre amb el NIF núm. 78055822-D, per l’ import total de
17.600,00 € IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès que està en
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS I DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES DE RE-URBANITZACIÓ DELS CARRERS ONZE DE
SETEMBRE, CIUTAT DE LLEIDA, BALMES I ACADÈMIA DE L’ÀMBIT PLA DE BARRIS
DE MOLLERUSSA (FASE 1).
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Lluís Castelló
Gendre amb el NIF núm. 78055822-D conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció dels Projectes bàsics i executius
- Direcció facultativa
Obres de re-urbanització dels carrers Onze de setembre, ciutat de Lleida, Balmes i
Acadèmia. Àmbit Pla de Barris de Mollerussa (Fase 1).
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 21.296,00 € IVA vigent inclòs (17.600 +
IVA) que es desglossa de la següent manera:
Carrers Onze de setembre:
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

6.004,87 € + IVA
2.573,52 € + IVA

Carrer Lleida:
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

2.195,37 € + IVA
940,87 € + IVA
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Carrer Balmes (tram Onze de Setembre i Ferrer i Busquets):
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

467,35 € + IVA
200,29 € + IVA

Carrer Acadèmia:
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

3.652,41 € + IVA
1.565,32 € + IVA

Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Terminis d’execució:
- Projectes bàsics i d’execució: El documents tècnics hauran de ser entregats a
l’Ajuntament de Mollerussa el dia 22 de maig de 2017.
- Direcció d’obra: El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les
obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció dels projectes:
- Els projectes es redactaran amb subjecció al “Document tècnic d’estat actual i de
criteris d’actuació a l’àmbit del Pla de Barris (1a fase) de Mollerussa”, i hauran d’incloure
la documentació establerta al “Guió per a la redacció dels projectes d’urbanització dels
carrers i places incloses al Pla de Barris (1a fase)” elaborat pels Serveis Tècnics
municipals, així com donar compliment a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. Els projectes s’ajustaran a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica dels projectes redactats,
així com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament de Mollerussa o per a
tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual, per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
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Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS SANTA CRISTINA, ESTRELLA, PONENT,
ONZE DE SETEMBRE, CIUTAT DE LLEIDA, BALMES, ACADÈMIA I AVINGUDA
CATALUNYA. ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1). EXP.
25/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del
Projecte bàsic i d’execució i la Direcció facultativa de les obres de reforma de l’enllumenat
públic dels carrers Santa Cristina, Estrella, Ponent, Onze de Setembre, ciutat de Lleida,
Balmes, Acadèmia i Avinguda Catalunya. Àmbit Pla de Barris de Mollerussa (Fase 1).
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71310000
71520000

“Serveis de consultoria en enginyeria i construcció”
“Serveis de supervisió d’obres”

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. 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
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP per l’ import total de 5.100 € IVA
exclòs. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per
a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DIRECCIÓ FACULTATIVA
DE LES OBRES DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS SANTA
CRISTINA, ESTRELLA, PONENT, ONZE DE SETEMBRE, LLEIDA, BALMES, ACADÈMIA I
AVINGUDA CATALUNYA. ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (FASE 1).
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Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SIRIUS
SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció del Projecte executiu
- Direcció d’obra
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 6.171,00 € IVA vigent inclòs (5.100 + IVA)
que es desglossa de la següent manera:
Carrer Santa Cristina
Carrer Estrella
Carrer Ponent
Carrer Onze de Setembre
Carrer ciutat de Lleida
Carrer Balmes (tram entre Onze de Setembre i Ferrer i Busquets)
Carrer Acadèmia
Avinguda Catalunya
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

2.700,00 € + IVA
2.400,00 € + IVA

Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Terminis d’execució:
- Projecte bàsic i d’execució: El document tècnic haurà de ser entregat a l’Ajuntament de
Mollerussa el dia 22 de maig de 2017.
- Direcció d’obra: El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les
obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció del projecte:
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- El projecte es redactarà amb subjecció a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. El projecte s’ajustarà a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així
com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament de Mollerussa o per a
tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual, per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DELS
ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN
FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DELS PROJECTES DE REURBANITZACIÓ DELS
CARRERS CIUTAT DE LLEIDA, ONZE DE SETEMBRE, SANTA CRISTINA,
ESTRELLA I BALMES. ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1).
EXP. 26/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració dels
Estudis de seguretat i salut laboral en fase de projecte i la coordinació de seguretat i salut
en fase d’execució d’obra, relatius als projectes de re-urbanització dels carrers Ciutat de
Lleida, Onze de Setembre, Santa Cristina, Estrella i Balmes (entre Onze de Setembre i
Ferrer i Busquets). Àmbit del Pla de Barris (fase 1).
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71242000
71520000

“Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos”
“Serveis de supervisió d’obres”

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. 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
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de COPRECO XXI ENGINYERS, SLP per l’import total de 2.996 € IVA exclòs.
L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DELS ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT I LA COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DELS PROJECTES DE
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA, ONZE DE SETEMBRE, SANTA
CRISTINA, ESTRELLA I BALMES. ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (FASE 1).
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de COPRECO XXI
ENGINYERS, SLP conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut laboral en fase de projecte
- Coordinació de la seguretat i salut en fase d’execució d’obra
Obres de reurbanització dels següents carrers:
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Ciutat de Lleida
Onze de Setembre
Santa Cristina
Estrella
Balmes (tram entre Onze de Setembre i Ferrer i Busquets)

Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 3.625,16 € IVA vigent inclòs (2.996 + IVA)
amb el següent desglòs:
Carrer Ciutat de Lleida:

441,00 € + IVA

- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat
Carrer Onze de Setembre:

1.235,00 € + IVA
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- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat
Carrer Santa Cristina:

868,00 € + IVA

- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat
Carrer Estrella:

217,00 € + IVA

- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat
Carrer Balmes (tram entre Onze de Setembre i Ferrer i Busquets):

235,00 € + IVA

- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat
Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Terminis d’execució:
- Redacció Estudi de Seguretat i Salut laboral (Fase de projecte): Els documents tècnics
hauran de ser entregats a l’Ajuntament de Mollerussa el dia 22 de maig de 2017.
- Coordinació de seguretat (Fase d’execució d’obra): El termini s’ajustarà a la durada
real de les obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà
amb l’acta de recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris per a la redacció dels estudis i coordinació de la seguretat i salut:
- Els estudis es redactaran amb subjecció a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals, concretament a allò previst al RD 1627/1997, de 24 d’octubre pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut duran l’execució de l’obra
seran les següents:
Coordinar l’ampliació dels principis generals de prevenció i de seguretat.
Coordinar les activitats de l’obra per tal de garantir que els contractistes i, en el seu
cas, els subcontractistes i treballadors autònoms apliquin de manera coherent i
responsable les mesures preventives.
Informar el Pla de Seguretat i Salut de cada contractista el qual serà posteriorment
aprovat per part de l’Ajuntament.
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Planificar els diferents treballs que es desenvolupin simultàniament i coordinar les
diferents empreses que intervinguin en el procés de construcció.
Coordinar les accions i funcions de control de l’ampliació correcta dels mètodes de
treball.
Custodiar el Llibre d’Incidències, deixant constància de l’incompliment de les
mesures de seguretat.
Adoptar les mesures necessàries per a que exclusivament les persones autoritzades
puguin accedir a l’obra.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual, per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DELS
ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN
FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DELS PROJECTES DE REURBANITZACIÓ DELS
CARRERS PONENT, ACADÈMIA I AVINGUDA CATALUNYA. ÀMBIT DEL PLA DE
BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1). EXP. 27/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració dels
Estudis de seguretat i salut laboral en fase de projecte i la coordinació de seguretat i salut
en fase d’execució d’obra, relatius als projectes de re-urbanització dels carrers Ponent,
Acadèmia i Avinguda Catalunya. Àmbit del Pla de Barris (fase 1).
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71242000
71520000

“Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos”
“Serveis de supervisió d’obres”

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. 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
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
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Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de Marta Pons Gasó per l’import total de 12.050,00 € IVA exclòs. Així mateix,
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DELS ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT I COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DELS PROJECTES DE
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS PONENT, ACADÈMIA I AVINGUDA CATALUNYA.
ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1).
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Marta Pons
Gasó conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut laboral en fase de projecte
- Coordinació de la seguretat i salut en fase d’execució d’obra
Obres de reurbanització dels següents carrers:
- Carrer Ponent
- Carrer Acadèmia
- Avinguda Catalunya
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 14.580,05 € IVA vigent inclòs (12.050 +
IVA) d’acord amb el següent desglòs:
Carrer Ponent:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

1.000,00 € + IVA
2.600,00 € + IVA

Carrer Acadèmia:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

1.000,00 € + IVA
2.200,00 € + IVA

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Avinguda Catalunya:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat

1.500,00 € + IVA
3.750,00 € + IVA

Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Terminis d’execució:
- Redacció Estudi de Seguretat i Salut laboral (Fase de projecte): Els documents tècnics
hauran de ser entregats a l’Ajuntament de Mollerussa el dia 22 de maig de 2017.
- Coordinació de seguretat (Fase d’execució d’obra): El termini s’ajustarà a la durada
real de les obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà
amb l’acta de recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris per a la redacció dels estudis i coordinació de la seguretat i salut:
- Els estudis es redactaran amb subjecció a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals, concretament a allò previst al RD 1627/1997, de 24 d’octubre pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut duran l’execució de l’obra
seran les següents:
Coordinar l’ampliació dels principis generals de prevenció i de seguretat.
Coordinar les activitats de l’obra per tal de garantir que els contractistes i, en el seu
cas, els subcontractistes i treballadors autònoms apliquin de manera coherent i
responsable les mesures preventives.
Informar el Pla de Seguretat i Salut de cada contractista el qual serà posteriorment
aprovat per part de l’Ajuntament.
Planificar els diferents treballs que es desenvolupin simultàniament i coordinar les
diferents empreses que intervinguin en el procés de construcció.
Coordinar les accions i funcions de control de l’ampliació correcta dels mètodes de
treball.
Custodiar el Llibre d’Incidències, deixant constància de l’incompliment de les
mesures de seguretat.
Adoptar les mesures necessàries per a que exclusivament les persones autoritzades
puguin accedir a l’obra.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
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Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual, per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ASSESSORAMENT
TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS DE
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE
MOLLERUSSA (FASE 1). EXP. 28/2017

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de consultoria per a
l’assessorament tècnic als facultatius redactors del projectes de reurbanització dels carrers
de l’ambit del Pla de Barris de Mollerussa (fase 1), per part de l’arquitecte guanyador
defintiu del concurs d’idees per per a l’establiment d’uns criteris urbanístics i estètics per a la
reforma dels carrers del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de
Mollerussa.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II del TRLCSP. Referència CPV (Vocavulari comú de
contractes) 71210000-3. “Serveis d’assessorament en arquitectura”.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient, serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual tindrà els
efectes de document contractual.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vista la proposta de servei i honoraris presentada per part de Crisitna Clotet Torres, amb el
NIF 47695429-F per un import de 9.091,60 € IVA vigent exclòs. Atès que la persona
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecendents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar
la
CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA
MENOR
del
SERVEI
D’ASSESSORAMENT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I
EXECUTIUS DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE L’AMBIT DEL PLA DE BARRIS
DE MOLLERUSSA (FASE 1). EXP. 28/2017
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS a favor de Cristina Clotet Torres
amb el NIF núm. 47695429-F en els termes que figuren en la proposta de prestació del
presentada i d’acord amb les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és la prestació de l’assessorament tècnic als faluctatius redactors
dels Projectes de reurbanització dels carrers de l’ambit del Pla de Barris de Mollerussa (fase 1) que
afecten als següents àmbits:
- Àmbit 2: L’amistat. Carrer Ciutat de Lleida, carrer Onze de Setembre, carrer Santa Cristina, carrer
Estrella i Carrer Balmes.
- Àmbit 3: Avinguda Catalunya
- Àmbit 4: Carrer Ponent
- Àmbit 5: Carrer Acadèmia
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 11.000,84 € IVA vigent inclòs (9.091,60 + IVA)
que es desglossa de la següent manera:
Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Durada del contracte:
La durada del contracte s’ajustarà al termini de redacció dels projectes executius de reurbanització
dels carrers de l’ambit del Pla de Barris de Mollerussa (fase 1) els quals han de ser entregats en la
data 22 de maig de 2017, a excepció de l’Avinguda Catalunya que s’establirà una data d’entrega
posterior.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa, ni de
revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en document
administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document contractual, de conformitat
amb allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
DE TAULES I CADIRES PER A LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA” DE
MOLLERUSSA. EXP. 03/2017.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de taules i cadires per a la biblioteca
comarcal “Jaume Vila” de Mollerussa, amb la finalitat de poder prestar adequadament les
activitats que desenvolupa entre les que es troba la celebració del 33 Saló del Llibre Infantil i
Juvenil que tindrà lloc durant els dies 2 al 14 de maig de 2017.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 9 i concordants 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). De conformitat amb allò que s’estableix als articles 111 i 138.3 del TRLCSP,
aquesta contractació pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA
exclòs, és inferior a 18.000,00 euros.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta per part de l’empresa
HERMEX IBERICA, SL per import de 3.592,6 euros (IVA exclòs). L’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT. ADQUSICIÓ DE
TAULES I CADIRES PER A LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA” DE
MOLLERUSSA.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de HERMEX
IBERICA, SL en els termes i condicions que es detallen seguidament:
Preu del contracte: 4.347,05 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
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Termini de lliurament:
El material adquirit s’haurà de lliurar amb l’antelació suficient a la celebració del Saló del
Llibre Infantil i Juvenil que tindrà lloc a la ciutat de Mollerussa del 2 al 14 de maig de
2017.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
11.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE.
EXPEDIENT
NÚM.
2528
(68/2016).
DESCRIPCIÓ:
PASTISSERIA AMB ZONA DE DEGUSTACIÓ. EMPLAÇAMENT: CARRER DE
DOMÈNEC CARDENAL, 52, LOCAL 1. TITULAR: RAQUEL OVEJERO BLANCO.

En data 9 de desembre de 2016 la Sra. Raquel Ovejero Blanco presenta la comunicació
prèvia d’activitats amb declaració responsable de l’establiment dedicat a pastisseria amb
zona de degustació al local del carrer de Domènec Cardenal, 52, local 1.
Vistos els informes, i segons declaració 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 d’exercici d’activitats següent:
Número d’expedient: 2528/68/2016
Titular: Raquel Ovejero Blanco
Denominació: pastisseria amb zona de degustació
Emplaçament: carrer de Domènec Cardenal, 52, local 1
“INFORME DE RESOLUCIÓ
(…)
En el T.M. de Mollerussa, el dia 20 d’abril de 2017 la tècnic Mª Alba Tuca Creus, enginyera municipal,
atesa la documentació presentada i l’esmena de les deficiències detectades en acta de comprovació
referida a l’expedient 2528/16 de comunicació d’inici d’exercici d’activitats.
Atesa la presentació del projecte tècnic de l’activitat de Pastisseria amb zona de degustació situada al
carrer Domènec Cardenal núm. 52, redactat per Joan Marc Garsaball Segura visat amb el núm.
2017/00384 en data 09.02.2017 i la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de
compliment de la normativa vigent signada per Marc Garsaball Segura en data 09.12.2016.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable de 16.12.2016.
Atesa la sol·licitud de l’interessat i l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de la Salut de
15.12.16 s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries condicionat a l’esmena de les deficiències detectades.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
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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:
Valors límit d’immissió
Ús del local confrontant
Dependències
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
Sales d’estar
35
35
30
Habitatge o ús residencial
Dormitoris
30
30
25*
Despatxos professionals
35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25 *
35
35
35
Aules
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
*Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A)
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer controls periòdics
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i 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: domèstiques a clavegueram municipal.
- Emissions a l’atmosfera:
- només s’autoritza la instal·lació d’un forn de pa i productes de pastisseria precuits, sempre
que sigui de baixa utilització i no provoqui molèsties al veïnat per fums i/olors. No
s’autoritza la cocció de pizzes ni altres productes de pastisseria elaborats a l’establiment.
- en cas de molèsties per olors al veïnat caldrà instal·lar una campana extractora i la
canonada d’evacuació de fums s’haurà de conduir fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
En cas contrari, caldrà desmantellar tots els elements de cocció d’aliments a l’establiment.
- Gestió de residus:
- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida selectiva.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i compliment
de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
- La zona de degustació tindrà un aforament màxim permès de 20 persones.
- Compliment del Decret 333/1998 sobre comercialització i venda de pa.
- Disposició de fulls de reclamacions.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, etc. Controls periòdics preceptius.
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“
-

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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12.

SOL·LICITUD DEL SRS. JOSEP MARIA SEGRET GORGUES I MARIA JOSEFA
RANDAZZO, DEMANANT AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
SOBRE ELS NÍNXOLS 3.562 I 3.566 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada pels la Srs. Josep Segret Gorgues i Maria Josefa Randazzo,
vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre els nínxols núm. 3.562 i 3.566 fila 4ª
del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
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 i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

3.562
3.566

Josep Segret i Josefa Randazzo
Josep Segret i Josefa Randazzo

4ª
4ª

Import
600,00
600,00

Títol
7,39
7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. MARIA CÁNDIDA DÍAS CORREIA “BAR MONTSENY” N. EXP. OVP-TC:
2017/033.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Cándida Días Correia titular de
l’establiment denominat “Bar Montseny”, 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: MARIA CÁNDIDA DÍAS CORREIA
Nom comercial: Bar Montseny
Ubicació: Av. de la Pau, 20 bxs.
Metres quadrats: 7 m2
Període autoritzat: de maig a desembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/033
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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 senyalitzat 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.
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.
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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.
14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 14 DE MAIG DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abddoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demanen autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió, el proper dia 14 de
maig de 2017.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali, en què demanen autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió, el
proper dia 14 de maig de 2017.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
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•

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
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.
15.

SOL·LICITUD INSTITUT DEL SON SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 25 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Rodríguez, en representació
d’Institut del Son SL, en què demana la utilització de la sala del Centre Cultural el dia 25 de
maig, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi una conferència.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut del Son SL, la utilització de la sala del Centre Cultural el dia
25 de maig, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi una conferència.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
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•

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT EL DIA 30 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de l’Associació de
Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat el dia 30 d’abril, de les 17.00h fins a
les 19.00h, per realitzar-hi teatre infantil.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte de
la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali, la utilització de la sala 5 de l’Amistat el dia 30 d’abril, de les
17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi teatre infantil.
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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.
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.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 ANYS, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA ANNEXA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 28 D’ABRIL DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Eugènia Romà, en representació de la Colla
dels 50 Anys de Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar la sala annexa al Teatre l’Amistat
el dia 28 d’abril, de les 21.30h fins a les 00.00h, 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 la Colla dels 50 Anys de Mollerussa, la utilització de la sala annexa al Teatre
l’Amistat el dia 28 d’abril, de les 21.30h fins a les 00.00h, 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.
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.
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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.

SOL·LICITUD SRA. JUDITH GENÉ, GIMNÀS ESPAIESPORT, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 22 DE JUNY DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Judith Gené, en representació del Gimnàs
Espaiesport, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 22 de juny, de les 16.00h
fins a les 23.00h, per realitzar-hi una petita exhibició oberta al públic i gratuïta.
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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Gimnàs Espaiesport, la utilització del Teatre l’Amistat el dia 22 de juny, de les
16.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi una petita exhibició oberta al públic i gratuïta.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
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•
•

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

19.

SOL·LICITUD AMPA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 1 DE
MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Hernández, en representació de l’AMPA
Pompeu Fabra Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la pista poliesportiva del “Pavelló 19
de Març” el dia 1 de maig, de les 11.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi la jornada de Kin-ball.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte de
la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Pompeu Fabra Mollerussa, la utilització de la pista poliesportiva del “Pavelló
19 de Març” el dia 1 de maig, de les 11.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi la jornada de Kin-ball.
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.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

20.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DEL 38È APLEC DE LA SARDANA EL DIA 27
DE MAIG DE 2017.

Vista la petició presentada per la Sra. Mercè París, en representació de l’Agrupació Sardanista de
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal i del Pavelló Onze de
Setembre el dia 27 de maig, durant tot el dia i la nit, per celebrar-hi el 38è Aplec de la Sardana.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització de l’espai del Parc Municipal i del
Pavelló 19 de Març el dia 27 de maig, durant tot el dia i la nit, per celebrar-hi el 38è Aplec de la
Sardana.
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.
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•

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

Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’autoritza la utilització del Pavelló 19 de Març, donat que durant el cap de setmana del 26 al
28 de maig s’organitza el Campionat de Catalunya d’Hoquei Patins - Categoria Benjamí al
Pavelló Onze de Setembre.
•
Un cop finalitzada la celebració, s’haurà de deixar el material que s’utilitzi desmuntat i recollit.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

21.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ECOBENESTAR, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER CELEBRAR LA RECONSTRUCCIÓ MEDIEVAL EMBRUIXADA ELS DIES 9, 10 I
11 DE JUNY DE 2017.

Vista la petició presentada per la Sra. Paqui Font, en representació de l’Associació
EcoBenestar, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal de les
10.00h del dia 10 de juny fins ales 02.00h de la matinada i de les 11.00h del dia 11 de juny
fins a les 20.00h, per celebrar-hi la Reconstrucció Medieval Embruixada. Així com també,
poder accedir al Parc Municipal el dia 9 de juny, per realitzar-hi al muntatge de l’activitat.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació EcoBenestar, la utilització de
l’espai del Parc Municipal de les 10.00h del dia 10 de juny fins ales 02.00h de la matinada i
de les 11.00h del dia 11 de juny fins a les 20.00h, per celebrar-hi la Reconstrucció Medieval
Embruixada. També s’autoritza la utilització del Parc Municipal el dia 9 de juny, per realitzarhi al muntatge de l’activitat.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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22.

REVISIÓ
DE
L’AUTORITZACIÓ
BROCANTERS DE MOLLERUSSA

DE

L’ASSOCIACIÓ

D’ANTIQUARIS

I

Es retira de l’ordre del dia.
23.

SOL·LICITUD
BODEGA
XAREL·LO
I
KROSTÓ,
EN
QUÈ
DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR CONCERTS A LA PLAÇA MAJOR ELS DIES 30
D’ABRIL I EL 7, 14 I 28 DE MAIG DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb el Krostó, en què demanen autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça
Major els dies 30 d’abril i el 7, 14 i 28 de maig, de les 11.00h fins a les 15.00h, per
realitzar-hi concerts.
També demanen un escenari i connexió de llum.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb el Krostó, en què demanen autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça
Major els dies 30 d’abril i el 7, 14 i 28 de maig, de les 11.00h fins a les 15.00h, per
realitzar-hi concerts.
S’acorda facilitar-los un escenari i connexió de llum.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
REALITZAR UN ESPECTACLE INFANTIL A LA PLAÇA MAJOR EL DIA 6 DE MAIG
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Àlex Català, en representació de Mollerussa
Comercial, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça Major el dia 6 de maig, de les
18.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi un espectacle infantil anomenat “Una de Pirates”, amb motiu
de la campanya de primavera-estiu 2017.
També demana connexió de llum.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial, la utilització de l’espai de la Plaça Major el dia 6 de maig, de
les 18.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi un espectacle infantil anomenat “Una de Pirates”, amb
motiu de la campanya de primavera-estiu 2017.
Així mateix, s’acorda facilitar-los la connexió de llum.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
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Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

25.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES ELS DIES 3 I
10 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació de
la Regió Sanitària de Lleida, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mamà els dies 3 i 10 de maig de
2017.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació de la Regió Sanitària de
Lleida, l’esmentada petició. Es fixa com a indret d’ubicació davant del CAP a la zona que està
habilitada per les ambulàncies a la porta d’urgències.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE LA MÚSICA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 7 DE MAIG DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Mª Tamarit, en representació de
l’Associació de la Música de Mollerussa, en què demana una tarima i 60 cadires a l’Església
Parroquial per celebrar un concert, el dia 7 de maig de 2017.
La Junta de Govern, amb l’informa favorable de la regidoria corresponent, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de la Música de Mollerussa, en què demana material divers
a l’Església Parroquial per celebrar un concert, el dia 7 de maig de 2017.
S’acorda facilitar-los una tarima i 60 cadires.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona sol·licitant i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
27.

TROBADA DE JOVES GUITARRISTES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
MOLLERUSSA A JUNEDA (LES OBAGUES)

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2016-2017 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat l’activitat següent: trobada de joves guitarristes de l’Escola Muniicpal de
Música a Juneda el propers dies 6 i 7 de maig. Aquesta activitat, tot i gaudir de la
consideració d’activitat municipal, s’efectuaria amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola,
entitat que gestionarà els aspectes econòmics de la sortida, tant a nivell de desplaçaments,
allotjament( si és el cas) i dietes.
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La informació relativa al intercanvi, és la següent:
Població:
Juneda (Lleida)
Adreça:
Les Obagues – EcoCentre, Partida Secanet s/n 25430
Telèfon:
973 195663 – 665021259 (Àlex) i 649441684 (Miquel)
Nombre d’alumnat participants: 30 alumnes d’edat entre 10 i 12 anys
Modalitat d’acolliment: Allotjament a la Granja Escola “Les Obagues”.
Mitjà de transport: (terrestre) vehicles particulars dels pares dels/les alumnes
Calendari del Viatge: els pares porten als seus fills de casa seva a les Obagues i els van a buscar el
diumenge 7 de maig
Professors acompanyants: 5 Àlex Rosanes, Dolors Piñol, Jordi Cubiró i Miquel Hortigüela
Autorització dels pares/tutors: Es requerirà la preceptiva autorització, independentment que
gaudeixin dela condició d’acompanyats.

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint
però, que , si és necessari, es contracti una assegurança específica que cobreixi viatges en
grups i excursions, els dies indicats, als alumnes i als professors acompanyats.
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’activitat que els propers dies 6 i 7 de maig, de 2017, ha de realitzar
l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en una trobada de joves
guitarristes de l’Escola Muniicpal de Música a Juneda (Les Obagues - Granja Escola), en els
termes que s’ha indicat en els antecedents.
Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució
i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin
com a hores de dedicació al centre.
Tercer. Autoritzar, si procedeix, la concertació d’un contracte d’assegurança específic que
cobreixi viatges en grups i excursions, el dia indicats, tant als alumnes com als professors
acompanyants, amb la companyia ARAG,amb càrrec al pressupost. El contracte, atesa la
seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic(TR LCSP), es
formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSSELLÓ SLU (02-17938).
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a
Intervenció de Fons.
28.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 16/2017

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 32.524,41€.
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Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 16/2017, per import global de 32.524,41€.
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.
29.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 10/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 10/2017, que inclou 15 expedients i que importa la
quantitat 11.029,75 €.
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. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
30.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 04/2017

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 04/2017,
que inclou 1 expedients i que importa la quantitat 150,00 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
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31.

COMPENSACIÓ DE DEUTES RÈTOLS BONET SL.

Atès que Rètols Bonet, SL té pendent d’ingressar les LIDs 1609000044, 1709000008 i
1709000014, per import total de 418,20 €, referent a taxa per la instal·lació d’anuncis,
cartelleres, aparadors i vitrines ocupant el domini local, corresponent a la facturació del 2n.,
3r. i 4t. trimestre de 2016 i 1r. trimestre 2017 per publicitat en mupis.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures emeses per Rètols Bonet.

Data factura
09/01/2017
14/03/2017

Núm. factura Import factura Import a compensar Import pendent
17002
347,27
347,27
0,00
17056
80,59
70,83
9,66
TOTALS
427,86
418,20
9,66

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de dutes entre ambdós.
Atès que l’article 56 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un
obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits
reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que
reglamentàriament s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORDS:
Primer. Aprovar la compensació de deutes relacionats entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
empresa Rètols Bonet, SL, per import total de 418,20 €.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
32.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 04/2017

Vista la relació núm. 4/2017 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
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Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 4/2017, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
33.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 04/2017

Vista la relació núm. 4/2017 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 4/2017, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
34.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 12/2017

Vista la relació núm. 2017/12 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 3 expedients i que importa la quantitat
213,54 €.
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
número 2017/12, corresponent al període entre els dies 10 al 16 d’abril de 2017.
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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.
35.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 13/2017

Vista la relació núm. 2017/13 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 6 expedients i que importa la quantitat
453,57 €.
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
número 2017/13, corresponent al període entre els dies 17 al 23 d’abril 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.
36.

ATORGAMENT A LA SRA. ANTONIA MASSOT SIO D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00026-5066V.

Vist l’expedient tramitat per Antonia Massot Sio (amb DNI 40785066V)
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Antonia Massot Sio
DNI: 40785066 V
Núm. expedient: 25137-2017-00026-5066V
Modalitat: Titular No Conductor
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Data de caducitat: abril 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
37.

ATORGAMENT AL SR. FELIPE MORENO TORTOSA D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00027-9104N.

Vist l’expedient tramitat per Felipe Moreno Tortosa (amb DNI 33879104 N ) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Felipe Moreno Tortosa
DNI: 33879104 N
Núm. expedient: 25137-2017-00027-9104N
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: gener 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
38.

PADRÓ MERCAT SETMANAL MAIG 2017

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del més de maig de 2017, per un import de
12.050,57 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer. Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al maig de 2017.
Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
39.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quinze 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, el Secretari, que en dono fe.
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