AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 25 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, Sr. Josep Àngel Lavin LLano,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistècia la regidora, Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,
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 356,06 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

96/2017
TREPAT FELIP, M. ROSA
C/ Sant Joan, 48 (Grup Xavier Montseny)
72,60
36,30
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:

97/2017
OTERO RIVAS, MAGDALENA
Pl. Sant Jaume, 20
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:

99/2017
BOUHALGA ABDELLAH
C/Ferran Puig, 41, 1r
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

100/2017
MOSET ESCOLÀ, JOSEFA
Pl. Sant Jaume, 2
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:

101/2017
ABAD TEJEDOR, AGUSTINA
C/ Carme, 42
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:

102/2017
CLOTET CUBERES, ISIDRE
C/ Dr. Gallego, 3
128,00
64,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

104/2017
VALENTÍ MORENO, M.C.
Av. de la Pau, 34, B, 2n 2a
31,16
15,58
0,00
0,00
0,00

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC D’ADEQUACIÓ I REFORMA DELS
SERVEIS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.

El document tècnic valora les obres necessàries per a la reforma i redistribució interior dels
serveis ubicats en les instal·lacions del camp de futbol municipal de Mollerussa i segons allò
establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), tenen la consideració d’obra local ordinària de
primer establiment, reforma o gran reparació. El document ha estat redactat pels serveis
tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, i el
pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de 25.298,63 IVA inclòs.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 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.
Segons allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra d’inversió té la consideració
d’obra local ordinària de primer establiment, reforma o gran reparació. La documentació
necessària és la d’un projecte d’obra local ordinària i ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’article 24 del ROAS i, si s’escau, la documentació addicional que
assenyala l’article 25 del ROAS.
Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra
pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les
regles establertes per la legislació de règim local. Vist que el procediment d’aprovació dels
projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva,
sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de
reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2
i 37.6 del ROAS. Així mateix, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit d’audiència, si
escau, a les administracions les competències dels quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte.
Atès el que estableixen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya,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 Regidoriad’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Aprovar inicialment elDOCUMENT TÈCNIC DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DELS
SERVEIS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, amb un pressupost d’execució per contracta
per import de 25.298,63 € (IVA inclòs).
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
4.

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 MUNICIPAL.

El document tècnic valora els treballs necessaris per a retirada de la gespa artificial
instal·lada al camp de futbol 7 municipal que es troba en mal estat pel seu ús continuat, i la
col·locació d’una de nova així com dels equipaments complementaris per tal de millorar-ne
el funcionament. Segons allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), els treballs
tenen la consideració d’obra local ordinària de conservació i manteniment. El document ha
estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de
tècnics municipals, i el pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de
50.895,99 IVA inclòs.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 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.
Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra
pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les
regles establertes per la legislació de règim local. Vist que el procediment d’aprovació dels
projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva,
sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de
reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2
i 37.6 del ROAS. Així mateix, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit d’audiència, si
escau, a les administracions les competències dels quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte.
Atès el que estableixen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya,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 Regidoriad’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el DOCUMENT TÈCNIC PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DE MOLLERUSSA, amb un pressupost d’execució per
contracta per import de 50.895,99 € (IVA inclòs).
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Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: CONTROL
D’ACCÉS PROXIMITAT A LA PISTA D’ATLETISME DE MOLLERUSSA. EXP.
06/2017.

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 pista d’atletisme 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
diferentsAdministracionsPúbliquessubjectes a aquestaLlei”.
Vist el pressupost presentat per l’empresa T-Innova Ingenieria aplicada, SA per import de
12.400,31 € (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 PISTA D’ATLETISME 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 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:15.004,38 € (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.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
POLSERES AMB CHIP DE PROXIMITAT PER A L’ACCÉS A LA PISCINA COBERTA
MUNICIPAL. EXP. 07/2017.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un lot de polseres amb chip de
proximitat “airforce”, per tal de facilitar l’accés als usuaris de la piscina coberta municipal
sense la necessitat de disposar d’un carnet d’usuari.
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 quel’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 T-Innova Ingenieria aplicada, SA per import de
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1.850,10 € (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 de l’adquisició d’un lot de POLSERES AMB CHIP DE PROXIMITAT
AIRFORCE PER A L’ACCÉS A LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL.
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 la
proposta presentada i acceptada per l’Ajuntament:
Preu total del contracte:2.238,62€ (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.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
als Serveis municipals competents efectes oportuns.”
7.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 I ÚNICA “ENDERROCS INTERIORS
L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA”.

DE

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Enderrocs interiors de l’edifici de l’antiga discoteca Musicland de
Mollerussa.
Núm. Certificació: Núm. 1 i única
Import: 20.136,82€
Exercici econòmic: 2017
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Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors facultatius Sr. Jordi Capell i Sra.
Aroa Guardiola, amb el conforme del contractista, Enderrocs Civit Juneda 2012, SL.
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.
8.

EXPEDIENT DE COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT RECREATIVA NÚM. 0813 A
PETICIÓ DE BENJAMÍ LORENZO CAMPS, OBRADOR DE PASTISSERIA AMB
ZONA DE VENDA I BAR, CARRETERA DE MIRALCAMP, 3, LOCAL 5 (C/ LLORENÇ
VILARÓ, 2).

Vista la documentació presentada pel Sr. Benjamí Lorenzo Camps per al canvi de nom i
ampliació d’activitat d’un establiment dedicat a obrador de pastisseria amb zona de venda i
bar a la carretera de Miralcamp, 3, local 5 (C/ Llorenç Vilaró, 2).
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els SSTT municipals han emès informe
favorable a l’inici de l’activitat projectada.
Atesos els antecedents obrants en l’expedient de la seva raó la Regidoria de Seguretat
Ciutadana proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitats següent:
Número d’expedient: 0813/2016
Titular: Benjamí Lorenzo Camps
Denominació: obrador de pastisseria amb zona de venda i bar
Emplaçament: carretera de Miralcamp, 3, local 5 (c/ Llorenç Vilaró, 2)
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Quart. Prescripcions de les persones titulars de les activitats:
“(...)En el T.M. de Mollerussa, el dia 18 de maig de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada i l’esmena de les deficiències detectades en l’acta de
comprovació referida a l’expedient 813/2016de canvi de nom de l’expedient anterior instat per
Maria Angeles Camps Gomà (exp. 361/91) i adequació de zona de públic per a servei de bar.
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels nous
titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la presentació del projecte tècnic d’ampliació redactat per Jordi Josep Piqué Castelló en data
març de 2016, l’annex al projecte de febrer de 2017 i la certificació tècnica de comunicació d’activitats
acreditativa de compliment de la normativa vigent signada per la mateixa tècnic en data 18.05.2016.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable emès en data 30.03.17.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de
la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
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-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de
servei de taula, si s’escau, per proporcionar
al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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
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 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:
fums i olors de la zona d’obrador: campana extractora amb filtres separadors de
greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
la zona de pati posterior es mantindrà sense ús d’acord amb el projecte tècnic
presentat i no s’hi podrà instal·lar cap sortida de fums de fregidora ni cap tipus
d’element de cocció (planxa, graella d’escalivat de verdures, etc.) atès que no disposa
de xemeneia d’evacuació de fums a coberta de l’edifici.
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 DELA 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.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per facilitar
primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
Habitatge o ús residencial
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-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i
l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable mitja hora els divendres,
dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de vacances i en
determinades festivitats.
Aforament màxim permès de la zona de bar: 24 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les quanties
mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als
menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi restin
subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació elèctrica,
climatització, frigorífica, gas, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics
d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 ANYS A
PARTIR DE LA DATA DELA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.”

9.

ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT D’INSPECCIÓ AMBIENTAL DE PAPELERA DEL
PRINCIPADO, SA (EXP. 0818/16). ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE PAPER I
CARTRÓ. EMPLAÇAMENT: CTRA. L-200, S/N. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL.

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 5 de maig de 2017 ha tingut
entrada la sol·licitud d’informe de competència municipal, respecte a l’actuació d’inspecció
ambiental de l’empresa Papelera del Principado, SA (Paprinsa), emesa per l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada del Departament de Territori i Sostenibilitat.
D’acord amb l’exposat, el tècnic municipal emet el següent informe favorable de les
competències municipals envers l’expedient i d’acord amb la normativa vigent:

TITULAR:
ACTIVITAT:
ANNEX:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
PAPELERA DEL PRINCIPADO, S.A.
FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ
I.1
EPÍGRAF:
9.2
Ctra. L-200 s/n
Mollerussa
818/2016
MODIFICACIÓ

INSPECCIÓ AMBIENTAL X

En relació amb la sol.licitud de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Territori i
Sostenibilitat d’informe d’avaluació de l’estudi acústic presentat en relació amb la Inspecció ambiental
Integrada L1INS160158realitzada a l’activitat de referència, s’emet aquest INFORME sobre el vector
sorolls atès que es tracta d’un aspecte de competència municipal:
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ACTIVITAT:
Fabricació de paper i cartró
Capacitat productiva: 15.000 tn/any de bobinat de cartronet i 62.500 t/any de fulles de
cartronet.
AUTORITZACIÓ AMBIENTAL:
Resolució d’autorització ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 30 de juliol
de 2008 per a l’activitat de febricació de paper i cartró amb una capacitat superior a 20 tn/dia
(exp. LAAD080035) amb una modificació no substancial incorporada segons resolució de 21 de
maig de 2014 (exp. L1CNS140057).
DOCUMENTACIÓ CONTROL PERIÒDIC:
Inspecció ambiental integrada realitzada per l’Entitat Ambiental de Control (ECA) en data
28.04.2016 (Codi L1INS160158)
Estudi de contaminació acústica signat per Josep Lluís Masip, tècnic de ECA, S.L., en data 17
de març de 2017.
NORMATIVA ESPECÍFICA MUNICIPAL.
Memòria d’elaboració i aplicació del mapa de capacitat acústica, Mapa de capacitat acústica i
Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa (BOP núm. 77 de 28 de
maig de 2011).
AVALUACIÓ DE L’ESTUDI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA:
La inspecció ambiental integrada de l’establiment es complementa amb un estudi acústic que
realitza mesures de soroll en horaris diün, vespre i nocturn des de dos llocs del carrer Tossal
Blanc de Mollerussa punt 1 en zona de sensibilitat acústica moderada (B3: Àrees
urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial) i punt 2 en zona de
sensibilitat acústica alta (A4: Predomini del sòl d’ús residencial) segons zonificació
establerta al mapa de capacitat acústica de Mollerussa.
Valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats, incloses
les derivades de les relacions de veïnat
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 DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural
50
50
40
(A3) Habitatges situats al medi rural
52
52
42
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
55
55
45
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA
(B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
60
60
50
(B3)
Àrees urbanitzades existents afectades per sòl
60
60
50
d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
63
63
53
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
65
65
55
Ld, Le i Ln: índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.
Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl
(B3), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).
Segons conclusions de l’estudi acústic i zonificació del terme municipal, es compleixen tots
els nivells sonors límit anteriors en la totalitat dels punts i períodes mesurats.
CONCLUSIONS A L’AVALUACIÓ
D’acord amb l’anterior, s’avalua favorablement l’activitat.
AVALUACIÓ VECTOR SOROLLS:

FAVORABLE X

DESFAVORABLE
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S’informa als efectes oportuns i per tal que es doni trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat.”

10.

EXPEDIENT DE COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT RECREATIVA NÚM. 2535/17 A
PETICIÓ DE PERE VIDAL ABELLÓ, BAR RESTAURANT, PLAÇA MAJOR, 17,
LOCAL 4.

Vista la documentació presentada pel Sr. Pere Vidal Abelló per al canvi de nom i ampliació
d’activitat d’un establiment dedicat a bar restaurant a la plaça Major, 17, local 4.
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els SSTT municipals han emès informe
favorable a l’inici de l’activitat projectada.
Atesos els antecedents obrants en l’expedient de la seva raó la Regidoria de Seguretat
Ciutadana proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitats següent:
Número d’expedient: 2535/17
Titular: Pere VIDAL ABELLÓ
Denominació: bar restaurant (canvi de nom i ampliació activitat)
Emplaçament: plaça Major, 17, local 4
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Quart. Prescripcions de les persones titulars de les activitats:
“(...)En el T.M. de Mollerussa, el dia 18 de maig de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada i l’esmena de les deficiències detectades en l’acta de
comprovació referida a l’expedient 2535/2017de canvi de nom de l’expedient anterior instat per Joel
Vilafranca Roig (exp. 2475/2016) i d’ampliació de la zona de cuina.
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels nous
titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la presentació del projecte tècnic d’ampliació redactat per Mercè Culleré Solans en data 19.01.17 i
la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la normativa vigent
signada per la mateixa tècnic en data 09.03.2017.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable emès en data 25.01.17.
Atesa la sol·licitud de l’interessat i l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de la Salut de
11.04.17 s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de
servei de taula, si s’escau, per proporcionar
al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador i
cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant
preu, per ser consumits en el mateix local.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

-

Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

Dependències

Valors límit d’immissió
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*
35
35
35
Despatxos professionals
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
40
40
30
Zones d’estada
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25*
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
*per activitats existents , el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A)
Es verificarà específicament el funcionament de la caixa extractora de ventilació de
l’establiment per tal que els nivells de soroll es mantinguin per sota dels límits màxims
permesos.
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:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors de
greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor autoritzat
-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 DELA 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.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per facilitar
primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i
l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable mitja hora els divendres,
dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de vacances i en
determinades festivitats.
Aforament màxim permès de l’establiment: 27 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles públics i
activitats recreatives.
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Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les quanties
mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als
menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi restin
subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació elèctrica,
climatització, gas natural, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics
d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 ANYS A
PARTIR DE LA DATA DELA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.”
-

11.

ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN ESTABLIMENT DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP.17/055-154433).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 23 de maig de 2017 s’ha rebut
de la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa
núm.17/055-154433 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribasper a la instal·lació i el
funcionament d’un establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents
característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: av. Jaume I, s/n (davant Mercadona)
Període autoritzat: del 10 al 24 de juny de 2017
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient OVP-Q:2017/003 a nom de
Felipe Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de
productes pirotècnics.
12.

ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN ESTABLIMENT DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP.17/055-154434).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 23 de maig de 2017 s’ha rebut
de la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa
núm.17/055-154434 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribas per a la instal·lació i el
funcionament d’un establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents
característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: ctra. de Miralcamp, s/n (aparcament del camp de futbol)
Període autoritzat: del 10 al 24 de juny de 2017
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient OVP-Q:2017/001 a nom de
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Felipe Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de
productes pirotècnics.
13.

ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN ESTABLIMENT DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP.17/055-154435).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 23 de maig de 2017 s’ha rebut
de la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa
núm.17/055-154435 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribas per a la instal·lació i el
funcionament d’un establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents
característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: ctra. de Torregrossa xamfrà Av. d’Ermengol V
Període autoritzat: del 10 al 24 de juny de 2017
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient OVP-Q:2017/002 a nom de
Felipe Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de
productes pirotècnics.
14.

DONAR COMPTE DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA DE PRODUCTES
PIROTÈCNICS DURANT LA CAMPANYA DE SANT JOAN 2017.

Es posa en coneixement de la Junta de Govern les autoritzacions que la Subdelegació del
Govern a Catalunya ha atorgat als següents establiments per a la venda de productes
pirotècnics durant la Campanya de Sant Joan 2017, d’acord amb el que s’estableix al Reial
Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i
cartutxeria:
Expedient número: 11VPP2541
Titular de l’activitat: NÚRIA SIMÓ ANGLÈS
Ubicació establiment: C/ Ferran Puig, 8-10
Núm. Expedient obertura d’establiment: 1545/03
Nom comercial: De tot a tot preu
Expedient número: 10VPP2252
Titular de l’activitat: PIROTECNICA ROSADO, SL
Ubicació establiment: C/ Domènec Cardenal, 5E
Núm. Expedient obertura d’establiment: 2147/11
Nom comercial: Hipercohete
15.

EXPEDIENT
D’ALIENACIÓ
(EXP.01/2017).

DE

VEHICLES

DEL

DIPÒSIT

MUNICIPAL

En el Dipòsit Municipal i locals habilitats a aquests efectes es troben dipositats un nombre
considerable de vehicles de tracció mecànica els quals han estat retirats de la via pública per
abandonament, segons consta en els expedients administratius singulars i respecte els quals
s’ha notificat fefaentment als titulars aquesta circumstància.
Atès que els mateixos no han estat reclamats, procedeix incoar expedient per a llur
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alienació, motiu pel qual, a la vista dels informes i antecedents que consten en l’expedient i
atenent a les disposicions legals aplicables,i singularment l’article 35, apartats 2 i 3 del RD
2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORD:
Primer. Autoritzar l’alienació i disposar la venda dels vehicles que s’indiquen en l’annex a
aquest acord.
Segon. S’incorporen en l’expedient de referència els informes i notificacions lliurades per la
Policia Local, l’informe pericial de valoració i les dades sol·licitades i aportades per la
prefectura de trànsit, tràmits que gaudeixen de la consideració d’essencials i de caràcter
preceptiu.
Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’article 615 del Codi Civil i la Llei 39/2015, es
publicarà al tauler municipal d’edictes, al BOP i al BOE un anunci d’informació en el qual es
donarà publicitat al llistat de vehicles abandonats i retirats de la via pública i que es troben
en el dipòsit municipal. Durant el termini de 20 dies els propietaris dels mateixos podran
retirar els vehicles abonant prèviament les taxes generades, en el qual cas s’exclouran de
l’expedient d’alienació.
Quart. Transcorregut el termini esmentat s’elevarà a definitiva la relació dels vehicles
objecte d’alienació per tal de procedir a la seva alienació posterior.
16.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. FELIPE
HERNÁNDEZ ARRIBAS, N. EXP. OVP-Q: 2017/001

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS
Ubicació: Pl. de l’Esport, s/n (pàrquing del Camp de Futbol, lloc onindiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 14 m2
Període autoritzat: juny de 2017
Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics
N. EXP. OVP-Q: 2017/001

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
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•

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

3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
• S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
• No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.
•
Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.
•
El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 10 al
24 de juny de 2017, d’acord amb la normativa específica.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1777000001.
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.
17.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. FELIPE
HERNÁNDEZ ARRIBAS, N. EXP. OVP-Q: 2017/002

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes
pirotècnics a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:
•
Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS
•
Ubicació: Ctra. de Torregrossa xamfrà amb Av. Ermengol V (lloc on indiqui la Policia
Local)
•
Metres quadrats: 6 m2
•
Període autoritzat: juny de 2017
•
Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics
•
N. EXP. OVP-Q: 2017/002
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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:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
• S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
• No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.
•
Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.
•
El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 10 al
24 de juny de 2017, d’acord amb la normativa específica.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1777000002.
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.
18.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. FELIPE
HERNÁNDEZ ARRIBAS, N. EXP. OVP-Q: 2017/003

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS
Ubicació: Av. Jaume I, s/n (davant Mercadona, lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 5 m2

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•
•
•

Període autoritzat: juny de 2017
Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics
N. EXP. OVP-Q: 2017/003

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
• S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
• No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.
•
Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.
•
El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 10 al
24 de juny de 2017, d’acord amb la normativa específica.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1777000003.
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.
19.

SOL·LICITUD CERTIPLANT SL, 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, 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 CERTIPLANT, SL previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1403
Ubicació: C/ Mallola, 32
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
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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.
20.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 5 DEL TEATRE L’AMISTAT EL 28 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. AbdoulayeDiallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat el dia 28
de maig, 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 28 de
maig, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi teatre infantil.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
21.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESCENARI DEL TEATRE L’AMISTAT CADA
DILLUNS DE L’ANY 2017

Es dónacompte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de l’Agrupació
Sardanista Mollerussa, en quèdemanaautorització per utilitzarl’escenari del Teatre de l’Amistat cada
dilluns de l’any, de les 20.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi l’assaigsetmanal de la Colla Mollerussa
Dansa.
Atès que el peticionarireuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte de
la petició s’estimad’interès social per quangaudeixd’alguna de les finalitatssegüents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altressimilars de caràcter social.
Atès el que s’haexposat, la Junta de Govern, per
d’acordambl’informe de la regidoriacorresponent, ACORDA:

unanimitatdelsmembrespresents,

i

Primer.Autoritzar a l’Agrupació Sardanista Mollerussa, la utilització de l’escenari del Teatre de l’Amistat
cada dilluns de l’any, de les 20.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi l’assaigsetmanal de la Colla
Mollerussa Dansa.
Segon. S’estableixen les condicionsd’utilitzaciósegüents:
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Disposicions reguladores de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús o
serveipúblic,
•
L’úsdelsedificis, instal·lacions i serveisdestinades a ús o serveipúblic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realitzaciód’activitatseducatives, culturals, artístiques, esportives o
altres de caràcter social de requeriràsempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessadeshaurand’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licital’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacionsmunicipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitatsordinàries per a les
quals han estatprevistes o les activitatsd’aquellscol·lectius que gaudeixind’unrègimd’utilització
especial (clubs esportius, associacionsculturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social excloul’establimentd’obligacionsjurídiquescontractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
netejadelslocals i instal·lacionsemprades, de tal manera que quedin en l’estatadequat per
alseuús posterior per a les activitatsordinàries. Aixímateix, respon que els equipaments i
materialseventualmentemprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecteestatd’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sensecost per l’ajuntament.
Règimjurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pelbeneficiari
el dretd’úsprivatiu del dominipúblic autoritzat, sense que comporticapdret per a la
transformació o la modificaciód’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessióprecàriaessencialment revocable per
raonsd’interèspúblic, ambdret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntamentgaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, delsedificis, instal·lacions i
serveisdestinades a ús o serveipúblic per a activitatsinherents a l’interèspúblic.
•
La no observança de les condicionsimposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracionscompetents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a quèdonilloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitatautoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixarcompensacionseconòmiques per les despesesocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualmentl’ajuntamentpodrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitatsderivades de l’ús.
•
Les responsabilitatsderivades de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús
o serveipúblicseràexclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumiràcapresponsabilitat civil, ni directa ni subsidiària,
pelsdanys i perjudicis que es puguin ocasionar durantl’activitatautoritzada.
Condicionsespecífiques:
•
Seràresponsabilitatdelspeticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
Tercer.
Notificar
els
presentsacords
a
la
netrasllatalsserveismunicipalscompetentsalsefectesoportuns.

22.

persona

peticionària

i

donar-

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL RESTAURANT DEL PAVELLÓ EL DIA 3 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Alex Català, en representació de Mollerussa
Comercial, en què demana autorització per utilitzar el restaurant del Pavelló el dia 3 de juny, per
realitzar-hi un dinar amb motiu de l’agraïment als voluntaris de la curs de l’OpenNight de l’any anterior.
També demana taules i cadires per a 70 persones.
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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.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzaral Sr. Alex Català, en representació de Mollerussa Comercial, la utilització el
restaurant del Pavelló el dia 3 de juny, per realitzar-hi un dinar amb motiu de l’agraïment als voluntaris
de la curs de l’OpenNight de l’any anterior.
S’acorda facilitar-los taules i cadires per a 70 persones.
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.
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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.
•
No es podrà utilitzar la cuina del restaurant per a realitzar-hi cap activitat culinària ni utilitzar
les instal·lacions. S’haurà de deixar el resultant net i sense bosses de brossa, aquesta s’haurà
de llençar als contenidors.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

23.

SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EN CAS DE PLUJA EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 DE MARÇ” EL
DIA 3 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Ortega, en representació de CFJ
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar en cas de pluja el Pavelló Poliesportiu
“19 de Març” el dia 3 de juny, de les 13.30h fins a les 16.00h, per realitzar-hi el Torneig
Cadet Memorial Angel Pujol.
També demana 100 cadires, 15 taules, 2 carpes.
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 CFJ Mollerussa, la utilització en cas de pluja el Pavelló poliesportiu “19
de Març” el dia 3 de juny, de les 13.30h fins a les 16.00h, per realitzar-hi el Torneig Cadet
Memorial Angel Pujol.
S’acorda facilitar-los 100 cadires, 15 taules, 2 carpes.
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
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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.
24.

SOL·LICITUD ESCUDERIA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DEL XXVÈ CAMPIONAT ESPANYA I CATALUNYA
D’AUTOCROS.

Vista la petició presentada pel Sr. Toni Castillón, en representació de l’Escuderia Mollerussa, en què
demanen autorització per utilitzar el circuit d’autocros els dies 3 i 4 de juny, amb motiu del XXV
Campionat d’Espanya i Catalunya d’Autocros.
També sol·licita que se’ls faciliti una carpa, 15 taules, 120 cadires, 35 tanques a la zona bar, 25 tanques
a la zona BOX, connexions de llum a la zona BOX, presa de llum a la part superior, 4 contenidors de
rebuig, 8 bidons de brossa, fer escomesa d’aigua amb aixeta a la zona de dalt, 4 panells senyalitzadors
als accessos de Mollerussa (rotondes del Castillo, Creu Roja, Institut, Ctra. Torregrossa i Petrocat),
caseta per a taquilles, marcador de guix per delimitar espais a la zona de Boxes i també poder tallar el
camí de Sidamon-Miralcamp que limiten amb el circuit.
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’Escuderia Mollerussa, la utilització del circuit d’autocros els dies 3 i 4 de juny,
amb motiu del XXV Campionat d’Espanya i Catalunya d’Autocros.
Així mateix, s’acorda facilitar-los una carpa, 15 taules, 120 cadires, 35 tanques a la zona bar, 25
tanques a la zona BOX, connexions de llum a la zona BOX, presa de llum a la part superior, 4
contenidors de rebuig, 8 bidons de brossa, fer escomesa d’aigua amb aixeta a la zona de dalt, 4 panells
senyalitzadors als accessos de Mollerussa (rotondes del Castillo, Creu Roja, Institut, Ctra. Torregrossa i
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Petrocat), caseta per a taquilles, marcador de guix per delimitar espais a la zona de Boxes i també
poder tallar el camí de Sidamon-Miralcamp que limiten amb el circuit.
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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25.

SOL·LICITUD IGLESIA EVANGÉLICA FILADELFIA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA EL DIA 27 DE MAIG DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. José Antonio Gimenez, en representació de la Iglesia
EvangélicaFiladelfia, en què demana autorització per utilitzar el Parc de la Serra el dia 27 de maig, de
les 08.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi el bateig de tres nens de l’Església.
També demana connexió de llum, dos gàbies de cadires i la obertura dels lavabos.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. José Antonio Gimenez, en representació de la Iglesia
EvangélicaFiladelfia, en què demana autorització per utilitzar el Parc de la Serra el dia 27 de maig, de
les 08.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi el bateig de tres nens de l’Església.

S’acorda facilitar-los connexió de llum, dos gàbies de cadires i l’obertura dels lavabos.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per l’ús que
es faci del material facilitatni per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

26.

SOL·LICITUD IES MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA EL DIA 1 DE JUNY DE 2017

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Oriol Miró, en representació de l’IES Mollerussa, en
què demana autorització per utilitzar el Parc de la Serra el dia 1 de juny, de les 10.00h fins a les
14.00h, per realitzar-hi una activitat amb motiu del crèdit de síntesi.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Oriol Miró, en representació de l’IES Mollerussa, en què
demana autorització per utilitzar el Parc de la Serra el dia 1 de juny, de les 10.00h fins a les 14.00h, per
realitzar-hi una activitat amb motiu del crèdit de síntesi.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

27.

SOL·LICITUD SR. JOSE OSCAR GUARDIOLA, EN REPRESENTACIÓ DEL PARTIT
POPULAR DE LLEIDA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA
CARPA A LA PLAÇA MAJOR EL DIA 28 DE MAIG DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Jose Oscar Guardiola, en representació del Partit Popular
de Lleida, en què demana autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça Major col·locant
una carpa el dia 28 de maig, de les 10.00h fins a les 15.00h, per fer publicitat.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a Partit Popular de Lleida, la utilització de l’espai de la Plaça Major
col·locant una carpa el dia 28 de maig, de les 10.00h fins a les 15.00h, per fer publicitat.
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.
28.

SOL·LICITUD SRA. ÀNGELS PIFARRÉ, EN REPRESENTACIÓ DE “LE COQUET” I
“IT’S MAN ONLY”, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR UN DJ ENTRE
ELS ESTABLIMENTS EL DIA 3 DE JUNY DE 2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Àngels Pifarré, en representació de “Le Coquet” i
“It’sManOnly” en què demana autorització per posar un DJ i una màquina de fer palometes
entre els dos establiments el dia 3 de juny, de les 17.00h fins a les 20.00, amb motiu de
donar la Benvinguda de a l’Estiu.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar sol·licitud presentada per la Sra. Àngels Pifarré, en representació de
“Le Coquet” i “It’sManOnly” ja que no té llicència d’activitats en un dels dos locals.
Segon. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
29.

SOL·LICITUD AEIG CAL MET, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 11 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Yolanda Duran, en representació de
AEIG Cal Met, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la plaça de l’Ajuntament el
dia 11 de juny, de les 09.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi un vermut solidari amb els
refugiats destinat a recollir diners per entregar-los a una ONG.
També demana connexió de llum.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a AEIG Cal Met, la utilització de l’espai de la plaça de l’Ajuntament el dia
11 de juny, de les 09.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi un vermut solidari amb els
refugiats destinat a recollir diners per entregar-los a una ONG.
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.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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30.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS EL DIA 2 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de
l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana que se’ls faciliti 900 cadires, un entarimat,
dues escales, 25 taules, dos lavabos portàtils i unes graderies al centre per celebrar-hi un
sopar per a tota la comunitat educativa, el proper dia 2 de juny de 2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què
demana que se’ls faciliti 900 cadires, un entarimat, dues escales, 25 taules, dos lavabos
portàtils i unes graderies al centre per celebrar-hi un sopar per a tota la comunitat
educativa, el proper dia 2 de juny de 2017.
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 al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
31.

SOL·LICITUD LLAR TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 3 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Peiró, en representació de la
Llar Terres de Ponent, en què demana que se’ls faciliti 150 cadires, una tarima amb l’escala
d’accés per celebrar la XVIII Festa de les Famílies a la residència, el proper dia 3 de juny de
2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Llar Terres de Ponent i facilitar-los 150
cadires, una tarima amb l’escala d’accés per celebrar la XVIII Festa de les Famílies a la
residència, el proper dia 3 de juny de 2017.
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 al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
32.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE PETICIONS DIVERSES AMB MOTIU
DEL 8È MERCAT DE SEGONA MÀ

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Àlex Català, en representació de
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Mollerussa Comercial, en què demana la col·laboració de la Brigada Municipal per al
muntatge (dia 2 de juny) i desmuntatge (dia 5 de juny) de les taules i les cadires al Pavelló
Pla d’Urgell, personal de neteja als lavabos durant tot el dia i que se’ls faciliti400 cadires,
200 taules, una carpa, 15 tanques i 2 mupis petits al Pavelló Firal el proper dia 4 de juny,
amb motiu del 8è Mercat de Segona Mà.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial i Cultural i facilitar-los
la col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge (dia 2 de juny) i desmuntatge (dia 5
de juny) de les taules i les cadires al Pavelló Pla d’Urgell, personal de neteja als lavabos
durant tot el dia i facilitar-los400 cadires, 200 taules, una carpa, 15 tanques i 2 mupis petits
al Pavelló Firal el proper dia 4 de juny, amb motiu del 8è Mercat de Segona Mà.
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 al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
33.

RECONEIXEMENT DEL 2N. TRIENNI A LA SRA. PUIG MARTINEZ, ISABEL.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 2n. trienni a favor de la Sra.
PUIG MARTINEZ, ISABEL, membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA, d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’agent de la Policia Local (Ref. 086).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. PUIG MARTINEZ, Isabel, membre integrant de la
plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’agent
de la Policia Local (Ref. 086), el 2n. trienni d’ordre del subgrup C1 des del dia 12 de juny de
2017 amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
34.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 20/2017

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 105.613,27€.
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.
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No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 25 de maig existeixen 4 factures
sense consignació pressupostaria per import global de 197,04€.
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 20/2017, per import global de 105.613,27€.
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.
35.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 16/2017

Vista la relació núm. 2017/16 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 9 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 2017/16, corresponent al període entre els dies 8 al 14 de maig 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.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 17/2017

Vista la relació núm. 2017/17 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 8 expedients i que importa la quantitat
571,91 €.
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 2017/17, corresponent al període entre els dies 15 al 21 de maig 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.
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Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
37.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 05/2017

Vista la relació núm. 5/2017 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:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 5/2017, 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.
38.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 04/2017

Vista la relació núm. 4/2017, d’anul·lacions de liquidacions de taxes de recaptació delegada
a OAGRTL, presentada per Intervenció de Fons i conforme els expedients individualitzats que
hi consten.
Examinats els mateixos i atesos els informes favorables, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 4/2017.
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 comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
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Quart. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
39.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 11/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 11/2017, que inclou 16 expedients i que importa la
quantitat 4.285,49 €.
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 adefinitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart.Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
40.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 05/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 05/2016, que inclou 23 expedients i que
importa la quantitat de 346,06 €.
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 adefinitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
41.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 05/2017

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 05/2017,
que inclou 3 expedients i que importa la quantitat 2.114,00 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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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.
42.

SOL·LICITUD DE MONTSERRAT VILÀ, ISABEL DE PRÒRROGA PER A LA
PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER LA
TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància de Montserrat Vilà, Isabelen la qual sol·licita pròrroga per la presentació de
la declaracióde l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereva de la seva mare.
ANTECEDENTS:
1.- En data 11 de novembre de 2016 va morir la senyora Àngela Vilà Gatnau, titular de la
finca situada a la Pl. Major, 17 Es.1 Pl.03 Pt. 02 amb referència cadastral
4709308CG2140N0012LW.
2.- En data 9 de maig de 2017, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 11 de novembre de 2017.
3.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
4.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a Montserrat Vilà, Isabelper a la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent a l’objecte tributari situat a la Pl. Major, 17
Es.1 Pl.03 Pt. 02 amb referència cadastral 4709308CG2140N0012LW.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
43.

SOL·LICITUD DE SANS FARRÉ, FRANCISCA I Mª OLGA DE PRÒRROGA PER A
LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER LA
TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància de Sans Farré, Francisca i Maria Olga en la qual sol·licita pròrroga per la
presentació de la declaracióde l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereves del seu pare.
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ANTECEDENTS:
1.- En data 29 de gener de 2017 va morir el senyor Jose Maria Sans Capdevila, titular de la
finca situada al Grup Jaume d’Urgell 1 Es. 1 Pl. 02 Pt. 05 amb referència cadastral
4705101CG2140N0005HZ.
2.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
3.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a Sans Farré, Francisca i Maria Olga per a la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent a l’objecte tributari
situat al Grup Jaume d’Urgell 1 Es. 1 Pl. 02 Pt. 05 amb referència cadastral
4705101CG2140N0005HZ.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
44.

RELACIÓ EXEMPCIONS IIVTNU 02/2017.

El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i la eficiència, va afegir un nou apartat c) a l’article 105.1 del
TRLRHL, amb efectes des de l’1 de gener de 2014 així com pels fets imposables anteriors a
l’esmentada data no prescrits.
Aquest nou apartat introduït pel RDL 8/2014 estableix la exempció en les transmissions de
l’habitatge realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials amb ocasió de la
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix,
per a la cancel·lació de dutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, contretes amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres bens o drets en quantia suficient per
a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
Vista la relació núm. 2/2017 d’exempció per IIVTNU i els expedients individualitzats que hi
consten.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
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Primer.APROVAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex I (de la relació 2/2017), per reunir els requisits establerts al RDL
8/2014.
Segon. DESESTIMAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 2/2017), per NO reunir els requisits establerts al RDL
8/2014.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en els annexos indicats anteriorment amb oferiment dels recursos
legals adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
45.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE SERVEI AL MÈRIT
PROFESSIONAL, AL SR. CALERO ESTADELLA, BRUNO JOSÉ (CAPORAL DE LA
POLICIA LOCAL).

El REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA LOCAL DE MOLLERUSSA aprovat amb caràcter
definitiu pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2001, en el Títol
V, Capítol V, articles 125 i 126) regula l’atorgament de distincions i recompenses als
membres de la Policia Local per la realització d’actes destacables durant el servei.
Tanmateix, l’article126 remet a l’Annex I del Reglament el desplegament de l’atorgament de
les distincions i les recompenses. Així, en el l’article 6 de l’Annex esmentat, dedicat a la
concessió de medalles de servei estableix que, segons la naturalesa dels fets originadors de
la concessió, les medalles de servei poden ser dels següents tipus:
a)
b)
c)

De Permanència.
Al Mèrit Professional.
Per lesions rebudes en compliment del Deure.

En el cas concret de la medalla de serveis al Mèrit Professional, en l’article 8 de l’Annex
s’indica que aquesta medalla de serveis s’atorga a les persones que, en el compliment de les
seves tasques professionals, hagin destacat per l’interès i l’eficàcia, tenint un caràcter
rellevant i donant prestigi al cos.
El procediment de concessió es troba regulat en els articles 14 a 18 del l’Annex meritat,
essent òrgan competent per a l’atorgament de les medalles de serveis, en qualsevol
categoria, el Ple de l’Ajuntament. Això, sense perjudici que la proposta pugui efectuar-la
l’Alcaldia o la Junta de Govern.
Resultant que el Sr. Regidor de Seguretat Ciutadana i el Sr. Inspector en Cap de la Policia
Local de Mollerussa, han lliurat expedient fonamentat [Ref. 248, de 25/04/2017], en el qual
s’acredita que el Sr. Bruno José CALERO ESTADELLA, Caporal de la Policia Local d’aquest
Ajuntament, en el compliment de les seves tasques professionals, ha realitat actuacions
destacades, d’eficàcia molt significativa i de caràcter rellevant, donant prestigi al cos.
Tanmateix, no consta el Sr. Bruno José CALERO ESTADELLA que hagi estat sancionat per
cap falta greu o molt greu.
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Atès el que s’estableix en els articles 14, 15, 16 i 17 de l’annex I esmentat, respecte el
procediment de concessió de les distincions i recompenses, la Junta de Govern, a proposta
de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Proposar al Ple de l’Ajuntament l’atorgament al Sr. Bruno José CALERO
ESTADELLA, Caporal de la Policia Local de Mollerussa, la distinció següent:
MEDALLA DE SERVEIS AL MÈRIT PROFESSIONAL, per la seva destacada
actuació en el compliment de les seves tasques professionals, d’eficàcia molt
significativa i de caràcter rellevant, donant prestigi al cos. En concret, es destaquen
les actuacions següents:
•

Intervenció decisiva, juntament amb una altre membre de la Policia Local, a
salvar la vida d’una persona el proppassat 12 d ’abril de 2017.

•

Col·laboració decisiva, juntament amb altres membres de la Policia Local i del
cos de Mossos d’Esquadra, en la detenció d’un delinqüent armat, que es trobava
en ordre judicial de recerca per distints actes delictius, posant-lo a disposició
judicial, amb posterior ingrés a un centre penitenciari. Els fets van succeir el
proppassat 22 d’abril de 2017, a les dependències de la prefectura de la Policia
Local de Mollerussa.

Segon. L’atorgament de la distinció al Sr. Bruno José CALERO ESTADELLA se sotmetrà a
les formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, proposant-se les següents:
Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha
de fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient
que s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les
13:30 hores..
Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de
concessió (Certificat de l’acord adoptat).
Custòdia: La secretaria general de la corporació custodiarà, amb la numeració
correlativa, un registre de medalles de servei concedides.
Tercer. Sotmetre aquest acord a aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
46.

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE SERVEI DE PERMANÈNCIA, AL
SR. PÉREZ CEBRIAN, JUAN JOSÉ (AGENT DE LA POLICIA LOCAL).

El Reglament Intern de la Policia Local de Mollerussa, aprovat amb caràcter definitiu pel Ple
de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2001, en l’Annex I, que regula les
distincions i les recompenses, en el Capítol dedicat a la concessió de medalles de servei
estableix el següent:
Article 6. Segons la naturalesa dels fets originadors de la concessió, les medalles de servei
poden ser dels següents tipus:
a)
b)
c)

De Permanència.
De Mèrit Professional.
Per lesions rebudes en Compliment del Deure.
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Article 7. La medalla de serveis per permanència s’atindrà a allò que es contempli, si és el
cas, en els acords reguladors de les condicions de treball per al personal de l’Ajuntament de
Mollerussa, o en el seu cas quan es porti 25 anys efectius de servei i no hagi estat sancionat
per una falta greu o molt greu
Resultant que el Sr. PÉREZ CEBRIAN, Juan José, Agent de la Policia Local de Mollerussa,
acredita 25 anys efectius de servei al Cos, i no consta que hagi estat sancionat per cap falta
greu o molt greu.
Atès el que s’estableix en els articles 14, 15 i 16 de l’annex I esmentat, respecte el
procediment de concessió de les distincions i recompenses, a proposta de la Regidoria de
Seguretat Ciutadana es sotmet a consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Atorgar al Sr. PÉREZ CEBRIAN, Juan José, Agent de la Policia Local de
Mollerussa, la distinció següent:
MEDALLA DE SERVEIS PER PERMANÈNCIA, amb distintiu blau, per quan acredita
25 anys efectius de servei al Cos.
Segon. L’atorgament de la distinció al Sr. PÉREZ CEBRIAN, Juan José, es sotmetrà a les
formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, següents:
Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha
de fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient
que s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les
13:30 hores.
Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de
concessió (Certificat de l’acord adoptat).
Custòdia: La secretaria general de la corporació custodiarà, amb la numeració
correlativa, un registre de medalles de servei concedides.
Tercer. Sotmetre aquest acord a aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
47.

FELICITACIÓ PÚBLICA A L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, SRA. PUIG
MATÍNEZ, ISABEL.

Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’informe de servei Núm. 247, del dia 25
d’abril de 2015, lliurat per l’Inspector en Cap de la Policia Local amb el vistiplau del Regidor
de Seguretat Ciutadana, en el qual es fa constar l’actuació duta a terme pels Agents de la
Policia Local de Mollerussa, Sra. PUIG MARTÍNEZ, Isabel, (TIP 1022), que el fa creditora
d’una FELICITACIÓ PÚBLICA, tal i com així es preveu en l’article 125 del Reglament Intern
de la Policia Local, i Annex I (art. 1.1), del mateix text.
Estimant que l’actuació de la agent Sra. PUIG MARTÍNEZ, Isabel, és acreditativa del
reconeixement sol·licitat, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels
seus membres, ACORDA:
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Primer. Atorgar a l’Agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sra. PUIG
MARTÍNEZ (TIP 1022)una FELICITACIÓ PÚBLICA amb motiu d’un servei d’importància
professional i social consistent en la col·laboració decisiva, juntament amb altres membres
del cos, a salvar la vida d’una persona el proppassat 12 d ’abril de 2017.
Segon. L’atorgament de la distinció a la Sra. PUIG MARTÍNEZ, Isabel, se sotmetrà a les
formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, proposant-se les següents:
Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha
de fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient
que s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les
13:30 hores.
Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de
concessió (Certificat de l’acord adoptat).
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i als comandaments de la Policia
Local, i procedir a l’anotació de la distinció en el full de serveis de la Sra. PUIG MARTÍNEZ,
Isabel, per a la seva constància i als efectes legals oportuns.
48.

FELICITACIÓ PÚBLICA A L’AGENT DE LA
DELGADO, FRANCISCO.

POLICIA LOCAL, SR. RIVAS

Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’informe de servei Núm. 249, del dia 25
d’abril de 2015, lliurat per l’Inspector en Cap de la Policia Local amb el vistiplau del Regidor
de Seguretat Ciutadana, en el qual es fa constar l’actuació duta a terme pels Agents de la
Policia Local de Mollerussa, Sr. RIVAS DELGADO, Francisco, (TIP 1014), que el fa
creditor d’una FELICITACIÓ PÚBLICA, tal i com així es preveu en l’article 125 del Reglament
Intern de la Policia Local, i Annex I (art. 1.1), del mateix text.
Estimant que l’actuació de l’agent Sr. RIVAS DELGADO, Francisco, és acreditativa del
reconeixement sol·licitat, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels
seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar a l’Agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. RIVAS
DELGADO, Francisco (TIP 1014)una FELICITACIÓ PÚBLICA amb motiu d’un servei
d’importància professional i social consistent en la col·laboració decisiva, juntament amb
altres membres de la Policia Local i del cos de Mossos d’Esquadra, en la detenció d’un
delinqüent armat, que es trobava en ordre judicial de recerca per distints actes delictius,
posant-lo a disposició judicial, amb posterior ingrés a un centre penitenciari. Els fets van
succeir el proppassat 22 d’abril de 2017, a les dependències de la prefectura de la Policia
Local de Mollerussa.
Segon. L’atorgament de la distinció al Sr. RIVAS DELGADO, Francisco, se sotmetrà a les
formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, proposant-se les següents:
Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha
de fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient
que s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les
13:30 hores.
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Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de
concessió (Certificat de l’acord adoptat).
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i als comandaments de la Policia
Local, i procedir a l’anotació de la distinció en el full de serveis del Sr. RIVAS DELGADO,
Francisco, per a la seva constància i als efectes legals oportuns.
49.

FELICITACIÓ PÚBLICA A L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, SR. CARRASCAL
CARRETERO, CARLES.

Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’informe de servei Núm. 249, del dia 25
d’abril de 2015, lliurat per l’Inspector en Cap de la Policia Local amb el vistiplau del Regidor
de Seguretat Ciutadana, en el qual es fa constar l’actuació duta a terme per l’Agent de la
Policia Local de Mollerussa, Sr. CARRASCAL CARRETERO, ,Carles, (TIP 1013),que el fa
creditor d’una FELICITACIÓ PÚBLICA, tal i com així es preveu en l’article 125 del Reglament
Intern de la Policia Local, i Annex I (art. 1.1), del mateix text.
Estimant que l’actuació de l’agent Sr. CARRASCAL CARRETERO, Carles, és acreditativa
del reconeixement sol·licitat, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat
dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar a l’Agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr.
CARRASCAL CARRETERO, Carles (TIP 1013)una FELICITACIÓ PÚBLICA amb motiu d’un
servei d’importància professional i social consistent en la col·laboració decisiva, juntament
amb altres membres de la Policia Local i del cos de Mossos d’Esquadra, en la detenció d’un
delinqüent armat, que es trobava en ordre judicial de recerca per distints actes delictius,
posant-lo a disposició judicial, amb posterior ingrés a un centre penitenciari. Els fets van
succeir el proppassat 22 d’abril de 2017, a les dependències de la prefectura de la Policia
Local de Mollerussa.
Segon. L’atorgament de la distinció al Sr. CARRASCAL CARRETERO, Carles, se sotmetrà
a les formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, proposant-se les següents:
Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha
de fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient
que s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les
13:30 hores.
Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de
concessió (Certificat de l’acord adoptat).
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i als comandaments de la Policia
Local, i procedir a l’anotació de la distinció en el full de serveis del Sr. CARRASCAL
CARRETERO, Carles, per a la seva constància i als efectes legals oportuns.
50.

FELICITACIÓ PÚBLICA ALS CAPORALS DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, SR.
PALAU CLOTET, RAMON I SR. GARCIA VAQUERO, ÀLEX.

FELICITACIÓ PÚBLICA AL CAPORAL DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, Sr. PALAU
CLOTET, Ramon i AL MOSSO D’ESQUADRA, SR. GARCIA VAQUERO, Àlex.
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Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’informe de servei Núm. 249, del dia 25
d’abril de 2015, lliurat per l’Inspector en Cap de la Policia Local amb el vistiplau del Regidor
de Seguretat Ciutadana, en el qual es fa constar l’actuació duta a terme pel Caporal Sr.
PALAU CLOTET, Ramon i per l’agent, Sr.GARCIA VAQUERO, Àlex, ambdós membres del
Cos de Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb Agents de la Policia Local de Mollerussa.
Tal i com es desprèn de l’informe, llurs actuacions els fan creditors d’una FELICITACIÓ
PÚBLICA, tal i com així es preveu en l’article 125 del Reglament Intern de la Policia Local, i
Annex I (art. 1.2), del mateix text.
Estimant, doncs, que l’actuació del Sr. PALAU CLOTET, Ramon i del Sr.GARCIA
VAQUERO, Àlex, és acreditativa del reconeixement sol·licitat, la Junta de Govern, a
proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar al Caporal Sr. PALAU CLOTET, Ramon i a l’agent, Sr.GARCIA
VAQUERO, Àlex, ambdós membres del Cos de Mossos d’Esquadra,una FELICITACIÓ
PÚBLICA amb motiu d’un servei d’importància professional i social consistent en la
col·laboració decisiva, juntament amb altres membres de la Policia Local, en la detenció d’un
delinqüent armat que es trobava en ordre judicial de recerca per distints actes delictius,
posant-lo a disposició judicial, amb posterior ingrés a un centre penitenciari. Els fets van
succeir el proppassat 22 d’abril de 2017, a les dependències de la prefectura de la Policia
Local de Mollerussa.
Segon.- L’atorgament de la distinció al Sr. PALAU CLOTET, Ramon i al Sr.GARCIA
VAQUERO, Àlex, se sotmetrà a les formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, proposant-se
les següents:
Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha
de fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient
que s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les
13:30 hores. A l’Acte de lliurament es convidarà, expressament, als superiors i/o
comandaments dels Mossos d’Esquadra –Policia de Catalunya de la Comissària de
pertinença de les persones distingides
Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de
concessió (Certificat de l’acord adoptat).
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades, als comandaments dels
Mossos d’Esquadra –Policia de Catalunya de la Comissaria de pertinença de les persones
distingides, així com als comandaments de la Policia Local.
51.

ACTIVITATS OFICINA JOVE, TERCER TRIMESTRE, 2017.

Es dona compte a la Junta de Govern de la proposta presentada per l’Oficina Jove (Regidoria
de Joventut) per tal de desplegar un programa d’activitats a realitzar durant el TERCER
TRIMESTRE de 2017, destinat a nois i noies de totes les edats. Les activitats es desplegarien
els dimarts i dijous (mes de juliol), segons l’activitat, i en horaris que permetin la major
assistència i alhora, la compatibilitat entre aquelles.
La proposta es fonamenta en la voluntat de donar resposta a les necessitats dels nois i noies
de les edats indicades, raó per la qual les activitats s’han plantejat en format de Cursos amb
un contingut lúdic i esportiu.
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Les activitats programades són les següents:
CURS
Classes de Bollywood
Classes de Zumba

DIES
4, 11, 18, 25 de Juliol
6, 13, 20, 27 de Juliol

Hores/sessions
4
4

Lloc de realització
Parc Municipal
Parc Municipal

Es fixa un nombre d’inscripcions mínimes de 4 per curs.

Atès el format de les activitats, i el fet de la mancança de personal propi, permet que les
accions siguin realitzades per personal aliè a l’ajuntament, mitjançant contractes de serveis
professionals; en aquest sentit, s’ha contactat amb les Senyores, MIQUEL RIBES,
Guiomar i REIG SARRAMONA, Pilar, les quals acrediten la qualificació professional adient,
i que han presentat, mitjançant la Regidoria de Joventut, una oferta d’activitats en format
CURS, en els termes següents:
Classes de Bollywood
Nombre sessions:
Import sessió
Assistència mínima:
Inscripcions màximes
Preu estimat Contracte:

4
55,00 €
4
il·limitades
220,00 €

Classes de Zumba
Nombre sessions:
Import sessió:
Assistència mínima:
Inscripcions màximes:
Preu estimat Contracte:

4
37,50 €
4
il·limitades
150,00 €

La proposta de contractació global importa el total estimat de 370,00€
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, tenint en consideració la procedència de la
proposta, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització durant el TERCER TRIMESTRE de 2017, de les activitats
que organitza l’Oficina Jove (Regidoria de Joventut), que consten en els antecedents dels
presents acords, amb indicació dels horaris, inscripcions o assistències mínimes i, en el seu
cas, preu de les inscripcions individuals. Es fa constar, als efectes oportuns, que si no
s’assoleixen les inscripcions o assistència mínima, la Regidoria resta facultada per a la seva
cancel·lació, total o parcial.
Segon.- Adjudicar els CONTRACTES DE SERVEIS per a la prestació dels que seguidament
s’indiquen, a favor de la Sra. MIQUEL RIBES, Guiomar i REIG SARRAMONA, Pilar,
conforme els elements singulars següents:
•
•
•

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

Classes de Bollywood
Adjudicatari/adjudicatària:
DNI/NIF
Nombre sessions:

MIQUEL RIBES, Guiomar
47695142L
4
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Dies
4, 11, 18, 25 de Juliol (2017)
Import contracte (55,00 € sessió x 4)
220,00 €
Classes de Zumba
Adjudicatari/adjudicatària:
REIG SARRAMONA, Pilar
DNI/NIF
40884893R
Dies
6, 13, 20, 27 de Juliol (2017)
Nombre sessions:
4
Import contracte (37,50 € sessió x 4)
150,00 €
-

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

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

Descripció
Serveis d’Educació i formació professional

Núm. Ref. CPC
92

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

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

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

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

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

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

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

-------------52.

PADRÓ MERCAT SETMANAL JUNY 2017

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del més de juny de 2017, per un import de
9.640,46 € 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 mes de juny 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.
53.

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:
53.1.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE MOLLERUSSA CURS 2015-2016.
Amb data de 4 de maig de 2017, el Director General de Centres Públics del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va comunicar que el termini per sol·licitar la
subvenció per les escoles de música per al curs 2015-2016 finalitza el 26 de maig de 2017.
A la mateixa notificació s’indiquen els documents que cal adjuntar a la sol·licitud de la
subvenció i entre d’altres s’especifica “la acord per sol·licitar la subvenció, adoptat pel Ple u
òrgan competent de la corporació”.
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Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament pel funcionament
de l’Escola de Música Municipal curs 2015-2016.
Segon. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat als efectes
oportuns.

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