AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 4 de maig de dos mil disset. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excussa l’assistència el regidor Sr. Josep Àngel Lavin Llano.
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 458,35 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

85/2017
MASIP CULLERÉ, EMILI
C/ Crist Rei, 3 (carreró darrere)
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

86/2017
CERDAN SANCHEZ, GABRIEL
Nou Vial Ctra. de Miralcamp, 4
250,00
125,00
0,00
0,00
185,79

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

87/2017
REIG ESCOLÀ, EVA
Av. de la Pau, 2, 2n 4t
42,90
21,45
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:

88/2017
TORRUBIANO CREUS, MONTSERRAT
C/ Firal, 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTROL I PREVENCIÓ
DE LA LEGIONEL·LA ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. PERÍODE 2017-2018.

L’objecte d’aquesta contractació és el servei consistent en la prevenció i control de la
legionel·losi a les instal·lacions d’aigua sanitària freda i calenta i torres de refrigeració dels
diferents equipaments municipals, d’acord amb el Reial Decret 865/2003,pel qual
s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi.
Les prestacions objecte del contracte corresponen a les tipificades al Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), en la modalitat de contracte de serveis previst a l’article 10 del
mateix text legal i d’acord amb la categoria 16 de l’Annex II: Codificació CPV (Vocabulari
comú de contractes): 90920000-2 “Serveis d’higienització d’instal·lacions”.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, aquesta contractació pot
qualificar-se de 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, caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
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professional suficient per a la prestació objecte del contracte (arts. 138.3 i 111.1 del
TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2016, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 5.485,65€ euros (IVA exclòs),
presentada per part de l’empresa ECOESTUDI SIMA, SLP. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar laCONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR del SERVEI que té per
objecte el CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA ALS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS. PERÍODE 2017-2018 que consten en document annex. Simultàniament,
s’aprova la despesa derivada de l’execució del contracte amb càrrec al vigent pressupost
municipal exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
ECOESTUDI SIMA, SLP, en els termes i condicions que figuren en la proposta i els que
s’expressen seguidament:
La retribució del servei:6.637,64 € IVA vigent inclòs.
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.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/06/2017 i finalitzarà el dia 31/05/2018.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa es compromet, a partir dels informes que elabori
l’adjudicatari per a avaluar el funcionament del sistema, a adoptar les mesures correctores
necessàries per a solucionar els aspectes d’infraestructura que es puguin millorar.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat a la resta de serveis municipals competents.”
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4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: FORMACIÓ DE GUAL
D’ACCÉS A LA VORERA DEL SOLAR D’APARCAMENT MUNICIPAL DE
L’AVINGUDA CATALUNYA DE MOLLERUSSA.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma menors, consistents
en la formació de gual a la vorera del solar que s’habilitarà com a zona d’aparcament
municipal ubicat en el xamfrà entre els carrers d’Enric Granados, de Cervera i l’avinguda de
Catalunya de Mollerussa, amb la finalitat de facilitar l’accés als vehicles rodats.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014 és la
següent: Divisió 45. Grup 45.4. Classe 45.45.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per Josep Esteban el qual importa la quantitat de 415,60 € (IVA
exclòs). Atès que el 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, 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 de les obres que tenen per objecte la
FORMACIÓ DE GUAL D’ACCÉS A LA VORERA DEL SOLAR D’APARCAMENT
MUNICIPAL DE L’AVINGUDA CATALUNYA DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar
la despesa que comporta la contractació amb càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE
ESTABAN,en els termes següents:

MENOR

D’OBRES

esmentat

a

favor

de

JOSEP

Preu d’adjudicació: 502,87 €IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
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Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’una
setmana.
Supervisió de les obres:L'Ajuntament designarà un tècnic amb titulació adequada i
suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, que tindrà encomanada la
supervisió de l’execució de les obres.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. 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 D’OBRES: COL·LOCACIÓ DE PILONA
EN LA VORERA DEL CARRER FERRAN PUIG DE MOLLERUSSA.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma menors, consistents
en la col·locació d’una pilona en la vorera del carrer Ferran Puig de Mollerussa, per tal
d’evitar que els vehicles hi aparquin i evitar els embussos que s’hi produeixen, ja que en
aquest punt la via s’estreny.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014 és la
següent: Divisió 45. Grup 45.4. Classe 45.45.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per Josep Esteban el qual importa la quantitat de 136,40 € (IVA
exclòs). Atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
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necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer.Autoritzar la contractació administrativa de les obres que tenen per objecte la
COL.LOCACIÓ DE PILONA EN LA VORERA DEL CARRER FERRAN PUIG DE
MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la contractació amb
càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE
ESTABAN,en els termes següents:

MENOR

D’OBRES

esmentat

a

favor

de

JOSEP

Preu d’adjudicació: 165,04 €IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’una
setmana.
Supervisió de les obres:L'Ajuntament designarà un tècnic amb titulació adequada i
suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, que tindrà encomanada la
supervisió de l’execució de les obres.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. 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 D’OBRES: REPARACIÓ D’ELEMENTS
VARIS A L’EDIFICI DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE MOLLERUSSA.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació
menors, consistents en segellar les esquerdes
exterior, reparació de dues bigues del soterrani
reparació de rajoles en el paviment perimetral al

de les obres de conservació i manteniment
en la paret interior i el tram de l’escala
amb una pintura especial de recobriment i
vas de la piscina coberta.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
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contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014 és la
següent: Divisió 45. Grup 45.4. Classe 45.45.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per Josep Esteban el qual importa la quantitat de 836 € (IVA
exclòs). Atès que el 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, 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 de les obres que tenen per objecte
laREPARACIÓ D’ELEMENTS VARIS A L’EDIFICI DE LA PISCINA MUNICIPAL
COBERTA DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la
contractació amb càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE
ESTABAN,en els termes següents:

MENOR

D’OBRES

esmentat

a

favor

de

JOSEP

Preu d’adjudicació: 1.011,56 €IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’una
setmana.
Supervisió de les obres:L'Ajuntament designarà un tècnic amb titulació adequada i
suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, que tindrà encomanada la
supervisió de l’execució de les obres.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
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Formalització del contracte:No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. 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 D’OBRES: SUBSTITUCIÓ DE FILTRES
DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE MOLLERUSSA.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de conservació i manteniment
menors, consistents en el subministrament i col·locació d’un filtre de 1800 mm per tal de
substituir l’existent a la piscina municipal coberta de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
L’article110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractacióés susceptible de ser
tramitatfins i totambl’adjudicació del contracte i llurformalització en documentadministratiu,
encara que la sevaexecució, tant si es realitza en una o variesanualitats, s’hagi de realitzar
en l’exercicisegüent. A aquestsefectes es podrancomprometrecrèditsamb les limitacions que
es
determinin
en
les
normes
pressupostàries
de
les
diferentsAdministracionsPúbliquessubjectes a aquestaLlei”.
Vist el pressupost presentat per FRIDECAL,SA el qual importa la quantitat de 10.899,35 €
(IVA exclòs). Atès que el 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, 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 de les obres que tenen per objecte la
SUBSTITUCIÓ DE FILTRE DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA 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.
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Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de FRIDECAL, SA, en
els termes següents:
Preu d’adjudicació: 13.188,21 €IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’una
setmana.
Supervisió de les obres:L'Ajuntament designarà un tècnic amb titulació adequada i
suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, que tindrà encomanada la
supervisió de l’execució de les obres.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. 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 SUBMINISTRAMENT: CONTROL
D’ACCÉS PROXIMITAT A LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE MOLLERUSSA

L’objecte de la present contractació és el subministrament i la instal·lació d’un sistema de
control d’accés de proximitat, destinat a la piscina municipal coberta de Mollerussa.
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).
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, caldrà que
l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la
prestació objecte del contracte (art. 138.3 i 111.1 del TRLCSP).
L’article110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractacióés susceptible de ser
tramitatfins i totambl’adjudicació del contracte i llurformalització en documentadministratiu,
encara que la sevaexecució, tant si es realitza en una o variesanualitats, s’hagi de realitzar
en l’exercicisegüent. A aquestsefectes es podrancomprometrecrèditsamb les limitacions que
es
determinin
en
les
normes
pressupostàries
de
les

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

diferentsAdministracionsPúbliquessubjectes a aquestaLlei”.
Vist el pressupost presentat per l’empresa T-Innova Ingenieria aplicada, SA per import de
7.720,19 € (IVA exclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DE SUBMINISTRAMENT que
té per objecte l’adquisició i la instal·lació d’un SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS
PROXIMITAT A LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA 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 esmentat a favor de
l’empresaT-INNOVA Ingenieria Aplicada, SA,en els termes i condicions que figuren en el
Pressupost presentat i acceptat per l’Ajuntament:
Preu total del contracte:9.341,43 € (IVA vigent 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.
Terminis de lliurament: De conformitat amb els diferents terminis establerts al
pressupost.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als Serveis municipals competents efectes oportuns.”
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: CÀMERES DE
VIDEOVIGILÀNCIA A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT, BIBLIOTECA I PAVELLÓ
POLIESPORTIU.

L’objecte de la present contractació és el subministrament i la instal·lació de càmeres de
videovigilància a l’edifici de l’Ajuntament, Biblioteca comarcal “Jaume Vila” i als pavellons
poliesportius municipals.
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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).
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, caldrà que
l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la
prestació objecte del contracte (art. 138.3 i 111.1 del TRLCSP).
L’article110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractacióés susceptible de ser
tramitatfins i totambl’adjudicació del contracte i llurformalització en documentadministratiu,
encara que la sevaexecució, tant si es realitza en una o variesanualitats, s’hagi de realitzar
en l’exercicisegüent. A aquestsefectes es podrancomprometrecrèditsamb les limitacions que
es
determinin
en
les
normes
pressupostàries
de
les
diferentsAdministracionsPúbliquessubjectes a aquestaLlei”.
Vist el pressupost presentat per l’empresa INFORMÀTICA I WIRELSS, SLU per import de
9.715,84 € (IVA exclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DE SUBMINISTRAMENT que
té per objecte l’adquisició i la instal·lació de CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA A
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT, BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA” I PAVELLONS
POLIESPORTIUS.
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 esmentat a favor de
l’empresaINFORMATICA I WIRELSS, SLU,en els termes i condicions que figuren en el
Pressupost presentat i acceptat per l’Ajuntament:
Preu total del contracte:11.756,17 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini de lliurament:2 mesos.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
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Formalització del contracte:No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als Serveis municipals competents efectes oportuns.”
10.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 3 “CONSTRUCCIÓ DEL GIMNÀS ANNEX A
L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra:Construcció de gimnàs annex a l’escola Mestre Ignasi Peraire de
Mollerussa.
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 49.392,68 €
Exercici econòmic: 2017
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors facultatius Sr. Jordi Capell i Sra.
Aroa Guardiola, amb el conforme del contractista, SERBONIU S.L.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
11.

SOL·LICITUD DE LA SRA. MONTSERRAT VENEGAS VARGAS, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 3.570 FILA
4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per la Sra. Montserrat Venegas Vargas, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 3.570 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

3.570

Montserrat Venegas Vargas

4ª

Import

Títol
600,00

7,39
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Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
12.

SOL·LICITUD
DEL
SR.
ANTONI
DOMENECH
ARGELICH,
DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 663 FILA
3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada pel Sr. Antoni Domenech Argelich, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 663 fila 3ª 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

663

Antoni Domenech Argelich

3ª

Import
220,14

Títol
7,39

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

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE “PERCUSSIÓ SOCIAL”
AL CENTRE OBERT LA BANQUETA.

Des del Centre Obert La Banqueta, es realitzen diverses activitats programades durant el curs
destinades als usuaris/es adolescents del servei. La majoria de les activitats i formacions són
implementades per les educadores del mateix servei: la Directora Tècnica i la Integradora Social. Tot i
això, hi ha xerrades educatives destinades als usuaris joves del servei on és necessària una persona
especialitzada en el tema. En aquest cas, es recorre a col·laboradors per tal de poder realitzar el taller
o activitat.
Donat el fet que en data 02 de maig el senyor Ramon Viladot Ortiz amb DNI 47108581G ha presentat
una sol·licitud a l’ajuntament, demanant el poder implementar un projecte denominat “Projecte de
percussió social” al Centre Obert la Banqueta. Aquest projecte s’executa dins del Grau d’Educació Social
en l’assignatura “TFG” (Treball Final de Grau) de la UDL, com a part de la seva experimentació.
El fet de ja existir un conveni de col·laboració entre la UDL i el nostre consistori, i l’obertura que el
Servei Centre Obert la Banqueta sempre ha tingut per a poder portar a terme activitats més especials
destinades als usuaris, implementades per col·laboradors /es des del Centre Obert la Banqueta
sustenta la implementació de la proposta feta pel senyor Viladot.
“El projecte de percussió social” cerca implementarà les dinàmiques següents:8 dinàmiques destinades
a treballar la cohesió de grup, les habilitats socials, el treball en equip, la imaginació, la creativitat,
l’expressió corporal i la conscienciació del reciclatge, a partir de la realització d’instruments musicals a
través de material reciclat. Aquestes sessions sempre estaran sota la supervisió d’una de les
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responsables del Centre Obert la Banqueta.
Els termes en que es durà a terme l’activitat es descriuen a continuació:
ACTIVITAT

DIES

Projecte:
“percussió
social”

8-11-15-18-2225 I 29 maig i 1
de juny

HORARI i
hores totals
17:30 a 19:00
Total hores:
12

LLOC
Centre d’iniciatives
socioeducatives “La
Banqueta”

DADES DEL
COL·LABORADOR/A
Ramon Viladot Ortiz
DNI: 47108581G

Atès que l’article 6 de la NORMATIVA DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE OBERT “La Banqueta” de
Mollerussa, en relació als Recursos humans, estableix que en podran formar part talleristes, voluntaris i
practicants.
Atès que el nostre consistori té un conveni de col·laboració signat amb la UDL en matèria de
pràctiques, on ja han realtizat alumnes en els darrers anys pràctiques de diversos Graus, dins de la
Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància .
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat
dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització del conjunt de dinàmiques englobat dins del projecte anomenat
“Percussió social” que es durà a terme al Centre Obert La Banqueta en els termes exposats en els
antecedents.
Segon. Donar la conformitat a la col·laboració del senyor Ramon Viladot Ortiz, amb DNI 47108581G
per realitzar l’activitat autoritzada.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.

14.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
GARCIA-PÉREZ, SCP “PUNT 14” N. EXP. OVP-TC: 2017/034

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per García-Pérez, SCP titular de l’establiment
denominat “Punt 14”, 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: GARCÍA-PÉREZ, SCP
Nom comercial: Punt 14
Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 14
Metres quadrats: 30 m2
Període autoritzat: de maig a setembre de 2017
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•

Núm. Exp. OVP-TC: 2017/034

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

•
•
•

No es podrà ocupar la plaça els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat
setmanal.
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.
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•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000269.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. MARTA PLATERO FERRE “DREAMS” N. EXP. OVP-TC: 2017/035

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Platero Ferré titular de
l’establiment denominat “Dreams”, demanant autorització municipal per posar taules i
cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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: MARTA PLATERO FERRÉ
Denominació de l’establiment: Dreams
Ubicació: C/ Urgell, 16
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: de març a desembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/035

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
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•

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

•
•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000274 i
1772000275.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD ANTONIA GOMÀ NIUBO, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1400
Ubicació: C/ Sant Antoni, 20
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
17.

SOL·LICITUD PREFABRICATS PUJOL SA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR ELS PAVELLONS FIRALS DEL DIA 27 DE JUNY FINS AL 4 DE JULIOL
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume de Cruz, en representació de
Prefabricats Pujol SA, en què demana autorització per utilitzar els Pavellons Firals (Pavelló
Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd) del dia 27 de juny al 4 de juliol, per
realitzar el muntatge, l’activitat i el desmuntatge, amb motiu de la celebració del 75è
Aniversari que es durà a terme el dia 1 de juliol de 2017.
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 Prefabricats Pujol SA, la utilització delsPavellons Firals (Pavelló Pla
d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd) del dia 27 de juny al 4 de juliol, per realitzar
el muntatge, l’activitat i el desmuntatge, amb motiu de la celebració del 75è Aniversari que
es durà a terme el dia 1 de juliol 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.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
Aquesta sol·licitud, suposa una utilització privativa d’un espai públic subjecta a

l’Ordenança Fiscal número 25.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EL
DIA 12 DE MAIG DE 2017

Vista la petició presentada per l’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, en què sol·licita la utilització
de diversos espais municipals per realitzar-hi les mini olimpíades amb motiu de la cloenda de les
Jornades Culturals, el proper dia 12 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’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, la utilització de les instal·lacions que
sol·licita per a la realització de les mini olimpíades amb motiu de la cloenda de les Jornades Culturals el
dia 12 de maig, en els espais següents:
- DOS PAVELLONS POLIESPORTIUS
- CAMP DE FUTBOL
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-

CAMP DE FUTBOL 7
PISTA DE BÀSQUET
PISTES DE TENNIS
PARC MUNICIPAL

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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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19.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 ANYS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR L’ESCOLA DE MÚSICA EL DIA 14 DE MAIG DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Mª Eugènia Romà, en representació de la Colla dels 50 Anys de
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola de Música i en cas de
pluja poder utilitzar el bar del Pavelló el dia 14 de maig, de les 10.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi
la trobada de la colla.
Així mateix, demana cadires i taules per unes 100 persones, contenidors de brossa i tenir accés als
lavabos.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitudpresentada per la Sra. Mª Eugènia Romà, en representació de la Colla dels
50 Anys de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar del pati de l’Escola de Música i en cas
de pluja poder utilitzar el Pavelló Verd el dia 14 de maig, de les 10.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi
la trobada de la colla.
Així mateix, s’acorda facilitar-los cadires i taules per unes 100 persones, contenidors de brossa i l’accés
als lavabos.
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
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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.
•
En cas de pluja, s’autoritza poder utilitzar el Pavelló Verd, NO s’autoritza l’ús del bar.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

20.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 6 DE MAIG DE
2017

Vist la petició presentada per la Sra. Montse Artacho, en representació de l’AMPA Escola Mestre Ignasi
Peraire de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal posant una
carpa i una taula el dia 6 de maig, per realitzar-hi una gimcana fotogràfica Pirata.
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 a l’AMPA Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, la utilització del Parc Municipal
posant una carpa i una taula el dia 6 de maig, per realitzar-hi una gimcana fotogràfica Pirata.
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.

21.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
INSTAL·LAR UN INFLABLE AL CARRER CIUTAT DE LLEIDA EL DIA 13 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 del carrer Ciutat de
Lleida el dia 13 de maig, de les 18.00h fins a les 20.30h, per instal·lar-hi un inflable, amb
motiu de la campanya de primavera-estiu 2017.
També demana 10 tanques, un punt de llum i la col·laboració de laPolicia per al tancament
del trànsit i el desallotjament dels aparcaments, de les 17.00h fins a les 21.00h, del mateix
dia.
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 del carrer Ciutat de Lleida
el dia 13 de maig, de les 18.00h fins a les 20.30h, per instal·lar-hi un inflable, amb motiu de
la campanya de primavera-estiu 2017.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 10 tanques, un punt de llum i la col·laboració de laPolicia
per al tancament del trànsit i el desallotjament dels aparcaments, de les 17.00h fins a les
21.00h, del mateix dia.
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.
22.

SOL·LICITUD CREU ROJA EL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER MUNTAR UNA TAULA INFORMATIVA DIVERSOS DIES DE 2017 (MERCAT
SETMANAL)

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Àngel, en representació de Creu Roja El Pla
d’Urgell, en què demana autorització per muntar una taula informativa al recinte del mercat
setmanal per vendre loteria de l’Or, de les 10.00h fins a les 12.30h, els dies 10, 24 de maig,
7, 21 i 28 de juny de 2017.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Creu Roja El Pla d’Urgell, en què demana
autorització per muntar una taula informativa al recinte del mercat setmanal per vendre
loteria de l’Or, de les 10.00h fins a les 12.30h, els dies 10, 24 de maig, 7, 21 i 28 de juny de
2017.
El lloc d’ubicació serà a la Pl. Manuel Bertrand (davant de la joieria Pere Tena, on indiqui la
Policia Local).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MARFILEÑO CULTURAL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA PARADA PER LA RECOLLIDA DE
SIGNATURES

Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Marfileño Cultural “Esperanza de Vivir”, en què
demana autorització per muntar una parada al recinte del mercat setmanal i festius durant
tot l’any, amb motiu de la recollida de signatures en contra de l’ablació de les nenes d’Àfrica
i de les víctimes (nens i nenes) de les mines antipersones de les guerres d’Àfrica, d’Angola,
Costa de Marfil, Ruanda, etc.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Marfileño Cultural “Esperanza de Vivir”, a muntar una
parada al recinte del mercat setmanal, amb motiu de la recollida de signatures en contra de
l’ablació de les nenes d’Àfrica i de les víctimes (nens i nenes) de les mines antipersones de
les guerres d’Àfrica, d’Angola, Costa de Marfil, Ruanda, etc.
El lloc d’ubicació serà a la Pl. de l’Ajuntament (on indiqui la Policia Local) els dies 10, 17, 24
i 31 de maig de 2017.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ESPAI SOCIAL MOLLERUSSA – FUNDACIÓ CATALUNYA LA
PEDRERA, EN QUÈ DEMANA TAULES PER AL DIA 16 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Gassó, en representació de

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

l’espai Social Mollerussa – Fundació Catalunya - La Pedrera, en què demana 14 taules per al
dia 16 de maig, de les 13.00h fins a les 15.30h, amb motiu de les portes del projecte “Dina
amb Companyia”.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Gassó, en representació de
l’espai Social Mollerussa – Fundació Catalunya - La Pedrera, en què demana taules per al dia
16 de maig, de les 13.00h fins a les 15.30h, amb motiu de les portes del projecte “Dina amb
Companyia”.
S’acorda facilitar-los 14 taules.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportú.
25.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 17/2017

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 64.423,54€.
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 17/2017, per import global de 64.423,54€.
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.
26.

RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE MOLLERUSSA.

Atesa la manca de candidats per a cobrir la vacant de Jutge de Pau Substitut de Mollerussa,
el Sr. President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en acord adoptat el 9 de
febrer de 2017, va autoritzar a l’Ajuntament de Mollerussa a iniciar un nou procediment de
nomenament del càrrec esmentat per la via ordinària.
En conseqüència, atès el que s’estableix en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de
7 juny, dels Jutges de Pau; als efectes de donar compliment a allò que s’estableix en els
articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i disposicions que la complementen,
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Que s’iniciïn els tràmits legals per a procedir al nomenament de Jutge de Pau
Substitut de Mollerussa.
Segon. Donar publicitat a aquests tràmits, mitjançant convocatòria pública, per tal que
durant el termini de 20 dies hàbils (*) les persones interessades i que estimin reunir les
condicions legals per accedir al càrrec esmentat, puguin presentar les seves sol·licituds. Els
Edictes relatius a la convocatòria, s’inseriran al Tauler Municipal i al BOP de Lleida. Així
mateix, es trametran sengles anuncis al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció corresponent del
Partit Judicial de Lleida i al Jutjat de Pau de Mollerussa.
Tercer. Finalitzats els tràmits anteriors, l’expedient s’elevarà al Ple de l’Ajuntament a fi i
efecte que, conforme l’article 101.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, resolgui sobre els
nomenaments.
Quart. El present acord es comunicarà al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
(Secretaria de Govern) als efectes que tinguin coneixement dels tràmits iniciats.
27.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
27.1.- PREUS FESTA MAJOR, 2017.
La Regidoria de Festes, dins les seves competències atribuïdes pel Decret d’Alcaldia núm.
348/2015, de 22 de juny, ha elaborat la programació de Festa Major 2017.
Dins de les activitats i espectacles previstes en la programació de la Festa Major de
Mollerussa, s’ha considerat oportú cobrar un preu per accedir a l’activitat. En aquest sentit,
s’ha tingut en compte la situació econòmica de l’Ajuntament, i les característiques pròpies
dels espectacles o activitats en les que es proposa el pagament.
A la vista del que s’ha exposat, la Junta de Govern, atenent la proposta i tenint en
consideració la seva procedència, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la relació de preus per l’accés als diferents espectacles o activitats a
desplegar dins la Festa Major, 2017, determinant els dies, hora i lloc, següents:
DIA

HORA

LLOC

ACTIVITAT

PREU

20.05.2017

24:00

Envelat – Pavelló firal

Concert jove.
Txarango / Raggattunning /
Fa1na

5€
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Segon. Comunicar la present resolució a l’àrea econòmica municipal i a la Regidoria de
Festes, als efectes oportuns.

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