AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 1 de juny 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. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
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 2.216,35 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

103/2017
COMUNITAT DE GASTOS PLA D’URGELL
Av. de la Pau, 19, local 1 i 2
1.457,57
728,78
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

106/2017 (3a prórroga ll.o. 2006/166)
PLAURSA SA
C/ Barbens (entre C3 i C4)
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

0,00
30,00
0,00
0,00
0,00

INFORME PREVI A LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ENDERROC DE
L’EDIFICI DE “LA FARINERA” INCLÒS A L’INVENTARI DE BÉNS CULTURALS
LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.

Es dóna compte de la sol·licitud que van presentar el senyors Joan Roca Llarden i Roser
Garrofé Morreres en la data 26.10.2016 (NRE 2016/7948), propietaris de l’edifici “La
Farinera de Sant Antoni” situat al carrer Belianes, núm. 24 de Mollerussa, per mitjà de la
qual demanaven a l’Ajuntament l’autorització per a procedir al seu enderroc o l’opció que
aquest considerés més adient, atenent el seu mal estat de conservació que fa hi fa
necessària una intervenció urgent.
En la data 23.11.2016, els Serveis Tècnics municipals van lliurar l’informe de referència
165/2017, en el que es concloïa el següent:
...//...

Atès a tot el que s’ha dit fins ara, per tal de poder procedir a l’autorització de l’enderroc de
l’edifici de la Farinera, manca aportar:
- Documentació prevista en l’article 58 del catàleg de bens protegits,
enumerada al punt 3 d’aquest informe.
Aquesta documentació serà tramesa als serveis territorials de cultura per a que
informin al respecte, i en cas que el seu informe sigui favorable, caldrà aportar la
següent documentació per tal de poder procedir a la corresponent llicència municipal
d’enderroc:
- Projecte d’enderroc visat pel col·legi corresponent i signat per tècnic
competent, que inclogui una memòria, plànols i mesures de seguretat i
salut.
- Assumeix de la direcció tècnica de les obres d’enderroc a realitzar per
part de tècnic competent.
...//...
En la data 14 de març de 2017 es va emetre l’informe no vinculant per part de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
-Registre electrònic de 28.04.2017 (Exp. 19/17)-, en el que es posa de manifest que
l’element es troba inventariat amb el nivell de protecció C, que remet les concessions
de llicència d’obres en l’article 18 del Catàleg. Així mateix, l’informe estableix que
l’àmbit de protecció i les actuacions proposades estan regulades pels articles 22,
24 i 25 de la normativa del Catàleg. A banda de les consideracions jurídiques, en
l’informe s’aconsella que no es procedeixi a l’enderroc de l’immoble perquè
suposaria la vulneració del planejament urbanístic. Finalment es conclou que “En tot
cas, el procés d’eliminació d’un element del Catàleg hauria de passar pel tràmit
previ de modificació d’aquest abans de l’enderroc, i entenem que aquest informe
seria plenament vàlid per a aquesta modificació”.
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En la data 24 de maig de 2017, els Serveis Tècnics municipals han lliurat informe de
referència 062/2017 en el que es posa de manifest el següent:
...//...
1.

Que en data 14 de març de 2017 el Departament de Cultura va emetre el seu
informe, del que creiem oportú fer les següents consideracions:
-

-

Es fa constar que l’àmbit de protecció i actuacions proposades son les que estan
regulades pels articles 22, 24 i 25 del catàleg. Entenem que hi ha hagut un
error, atès que aquests articles són d’aplicació segons l’article 19.2 al béns
catalogats de nivell A i B. Pels elements catalogats de nivell C, cal tenir en
compte el títol III d’aquest catàleg que fa referència a l’inventari de béns
culturals locals. En l’article 58 es fa constar les actuacions que s’hi poden dur a
terme, entre les quals es contempla l’enderroc de les edificacions, sempre que
s’aporti la documentació requerida i que la comissió municipal de patrimoni o els
serveis tècnics municipals en determini l’oportunitat. Per tant entenem que no es
necessari modificar el planejament vigent.
El tècnic considera que no sembla aconsellable l’enderroc d’aquest element,
malgrat si que fa constar que algunes parts podrien ser fàcilment eliminades.

CONCLUSIÓ
Atès a tot el que s’ha dit fins ara, sol·licitem als serveis jurídics que es pronunciïn
respecte les consideracions que els tècnics de cultura fan constar al seu informe.
...//...
En la data 29 de maig de 2017, s’ha emès l’informe jurídic en el que es conclou el següent:
Que la proposta d’enderroc de l’edifici de “La Farinera de Sant Antoni” s’adequa al
planejament urbanístic vigent al municipi de Mollerussa, atès que està inclòs a
l’inventari de Béns culturals locals inventariats o Assimilables (BIPCC) del Catàleg de
béns protegits, amb el nivell de protecció C, i aquesta normativa permet aquest
tipus d’actuació en el bé inventariat, sempre i quan incorpori la documentació requerida.
No obstant això, prèviament a l’atorgament de la llicència d’enderroc, que és un acte reglat
de caràcter municipal, procedeix l’emissió d’un informe que valori l’oportunitat i la
conveniència de l’eliminació de l’immoble, per tal d’assegurar la protecció del
patrimoni cultural constituït pels elements que pertanyen al “Catàleg de béns
protegits”, i que la normativa atribueix la competència a la Comissió municipal de
patrimoni o els serveis tècnics municipals.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i considerant oportú i convenient l’autorització de l’actuació sol·licitada, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Emetre INFORME FAVORABLE previ a la concessió de la llicència d’enderroc de
l’edifici de “La Farinera de Sant Antoni”, inclòs a l’Inventari de Béns culturals locals
inventariats o Assimilables (BIPCC) del Catàleg de béns protegits del municipi de
Mollerussa.
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Segon. Donar trasllat del present acord als Serveis tècnics municipals als efectes legals
oportuns.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA. ÀMBIT PLA DE BARRIS DE
MOLLERUSSA (FASE 1). EXP. 30/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del
Projecte bàsic i executiu i la Direcció facultativa de les obres de reurbanització de l’Avinguda
Catalunya. Àmbit Pla de Barris de Mollerussa (fase 1).
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71242000
71520000

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

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, serà necessari que
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de Mercè Culleré Solans, SLU amb el CIF núm. B25629551, per l’ import total de
17.950,00 € IVA exclòs. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès que està en
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS I DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA.
ÀMBIT PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (FASE 1).
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
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Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Mercè Culleré
Solans, SLU amb el NIF núm. B25629551 conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció del Projecte bàsic i executiu
- Direcció facultativa
Obres de reurbanització de l’Avinguda Catalunya. Àmbit Pla de Barris de Mollerussa (fase 1).
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 21.719,5 € IVA vigent inclòs (17.950 +
IVA) que es desglossa de la següent manera:
Avinguda Catalunya:
- Projecte bàsic i d’execució
- Direcció d’obra

12.600 € + IVA
5.350 € + IVA

Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Terminis d’execució:
El Projecte bàsic i d’execució: El document tècnic haurà de ser entregat a l’Ajuntament
de Mollerussa el dia 30 de juny de 2017.
- Direcció d’obra: El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les
obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció del projecte:
- El projecte es redactarà amb subjecció al “Document tècnic d’estat actual i de criteris
d’actuació a l’àmbit del Pla de Barris (1a fase) de Mollerussa”, i haurà d’incloure la
documentació establerta al “Guió per a la redacció dels projectes d’urbanització dels
carrers i places incloses al Pla de Barris (1a fase)” elaborat pels Serveis Tècnics
municipals, així com donar compliment a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. El projecte s’ajustarà a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica dels projectes redactats,
així com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament de Mollerussa o per a
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tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual, per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ELABORACIÓ I
TRAMITACIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT I CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L’HABITATGE UBICAT A L’EDIFICI DEL GRUP JAUME
D’URGELL, NÚM. 20 BLOC B DE MOLLERUSSA. EXP. 31/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració i la
tramitació de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge
ubicat a l’edifici del Grup Jaume d’Urgell, núm. 20 Bloc B de Mollerussa, propietat de
l’Ajuntament, una vegada finalitzades les obres de reforma per tal de destinar-lo al lloguer
de persones amb risc d’exclusió social.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71242000 “Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos”.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, serà necessari que
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de David Graus Robinat amb el DNI núm. 43740586-Z, arquitecte tècnic núm. 699
CAATLLEIDA, per l’ import de 200 € IVA exclòs. Atès que el tècnic disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte, atès que està en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
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Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT I
CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’HABITATGE UBICAT A L’EDIFICI DEL
GRUP JAUME D’URGELL, NÚM. 20 BLOC B DE MOLLERUSSA. EXP. 31/2017.
Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la contractació amb càrrec al vigent
Pressupost municipal exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de David Graus
Robinat, amb el DNI núm. 43740586-Z conforme les següents condicions:
Preu del contracte:
Els honoraris per a la prestació del servei ascendeixen a la quantia de 242 € IVA
vigent inclòs.
Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució:
La prestació s’haurà de dur a terme en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la
data d’adjudicació del contracte.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual, per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 I ÚLTIMA “CONSTRUCCIÓ DEL GIMNÀS ANNEX
A L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Construcció de gimnàs annex a l’escola Mestre Ignasi Peraire de
Mollerussa.
Núm. Certificació: Núm. 4
Import: 28.813,32 €
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Exercici econòmic: 2017
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors facultatius Sr. Jordi Capell i Sra.
Aroa Guardiola, amb el conforme del contractista, SERBONIU S.L.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
7.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2017/036

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Bogdan Felician Pasca titular de
l’establiment denominat “El Nou 19”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.
•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 9 m2
Període autoritzat: juny de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/036

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

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

•
•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000284.
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.
8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2017/037

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Bogdan Felician Pasca titular de
l’establiment denominat “El Nou 19”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
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1.
•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 9 m2
Període autoritzat: maig de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/037

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

•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
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•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000285.
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.
9.

SOL·LICITUD LLORENÇ FARRÉ DOMINGO, 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 LLORENÇ FARRÉ DOMINGO 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: 1404
Ubicació: C/ Germans Castelló, 14
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
10.

SOL·LICITUD ANGEL LLORET PASCUAL, 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 ÀNGEL LLORET PASCUAL 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: 1405
Ubicació: C/ Germà Arnold Ciril·li, 7, bxs.
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•

El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
11.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0468

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 0468 ubicada al carrer de Ferrer i Busquets, 6, i que figura com
a titular a favor de Montserrat Rodríguez Llorens.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 0468, ubicada al carrer de Ferrer i Busquets, 6, i que figura com a
titular a favor de Montserrat Rodríguez Llorens.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
12.

SOL·LICITUD AEIG CAL-MET, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
EL CENTRE CULTURAL EL DIA 11 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Yolanda Duran, en representació de
l’AEiG Cal Met en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 11 de juny,
de les 09.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi una taula rodona.
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:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Autoritzar a l’AEiG Cal Met, en què demanen autorització per utilitzar el Centre
Cultural el dia 11 de juny, de les 09.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi una taula rodona.
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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13.

SOL·LICITUD COL·LEGI FUNDACIÓ VEDRUNA EL CARME MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT DEL DIA 18
AL 22 DE DESEMBRE DEL 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laia Petit, en representació del Col·legi Fundació
Vedruna El Carme Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat del dia 18 al
22 de desembre, per realitzar-hi la representació d’obra de teatre Els Pastorets de Ferrer Magí.
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. Desestimar la sol·licitud presentada pel Col·legi Fundació Vedruna El Carme Mollerussa la
utilització del Teatre l’Amistat del dia 18 al 22 de desembre, ja que l’espai estarà ocupat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

14.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL GIMNÀS DE L’ESCOLA MESTRE IGNASI
PERAIRE EL DIA 2 DE JUNY DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Montse Artacho, en representació de l’AMPA Escola
Mestre Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar el gimnàs de l’escola Mestre
Ignasi Peraire el dia 2 de juny, per realitzar-hi el festival de final de curs i posteriorment la
celebració d’un sopar.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Escola Mestre Ignasi Peraire la utilització del gimnàs de l’escola
Mestre Ignasi Peraire el dia 2 de juny, per realitzar-hi el festival de final de curs i
posteriorment la celebració d’un sopar.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD DE L’AMPA DE L’ESCOLA IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA PER
FER ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS
PRÒPIES.

Vista la petició de la Sra. Montse Artacho, en representació de l’AMPA de l’escola Mestre
Ignasi Peraire de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les
instal·lacions del centre indicat del dia 5 al 21 de juny, per a realitzar-hi una activitat fora de
l’horari lectiu anomenada “Col·le de tarda”, activitat destinada a afavorir la conciliació
familiar per cobrir la demanada dels pares i mares de l’escola durant el període de jornada
intensiva del centre.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social. En aquest sentit es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost i, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis
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d’educació infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas
present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’AMPA de l’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa per a la utilització
de les instal·lacions del centre indicat del dia 5 al 21 de juny, per a realitzar-hi una activitat
fora de l’horari lectiu anomenada “Col·le de tarda”, activitat destinada a afavorir la
conciliació familiar per cobrir la demanada dels pares i mares de l’escola durant el període
de jornada intensiva del centre.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
de l’escola Mestre Ignasi Peraire, als efectes legals oportuns.
16.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SALSERA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PISTA DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 3 DE JUNY DE 2017

Es retira de l’ordre del dia.
17.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA CADIRES
PER AL DIA 7 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Jové, en representació de l’Escola
Mestre Ignasi Peraire, en què demana 150 cadires per al dia 7 de juny al pavelló de l’escola,
amb motiu de dur a terme una activitat de lectura.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què
demana cadires per al dia 7 de juny al pavelló de l’escola, amb motiu de dur a terme una
activitat de lectura.
S’acorda facilitar-los 150 cadires.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportú.
18.

SOL·LICITUD AMPA INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 9 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marga Marcé, en representació de
l’AMPA Institut La Serra, en què demana que se’ls faciliti 300 cadires i 50 taules al centre el
dia 9 de juny, per celebrar-hi la festa de fi de curs.
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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’AMPA Institut La Serra, en què demana que
se’ls faciliti material divers al centre el dia 9 de juny, per celebrar-hi la festa de fi de curs.
Així mateix s’acorda facilitar-los 300 cadires i 50 taules.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ECOBENESTAR, EN QUÈ
DIVERS PER ALS DIES 9, 10 I 11 DE JUNY DE 2017.

DEMANA

MATERIAL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paqui Font, en representació de l’Associació
EcoBenestar, en què demana que se’ls faciliti material divers al Parc Municipal el dia 9 de juny, amb
motiu de la celebració de la Primera Reconstrucció Medieval Embruixada i Tercera Nit Embruixada que
es durà a terme el dia 10 de juny, de les 10.00h fins a les 02.00h de la matinada, i el dia 11 de juny, de
les 11.00h fins a les 20.00h.
També demana poder utilitzar els banys públics i si s’escau els del Pavelló Poliesportiu, facilitar-ne la
difusió, poder fer espectacles de foc i tenir vigilància nocturna.
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’Associació EcoBenestar, en què demana que se’ls
faciliti material divers al Parc Municipal el dia 9 de juny, amb motiu de la celebració de la Primera
Reconstrucció Medieval Embruixada i Tercera Nit Embruixada que es durà a terme el dia 10 de juny, de
les 10.00h fins a les 02.00h de la matinada, i el dia 11 de juny, de les 11.00h fins a les 20.00h.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 15 punts de llum, 50 taules, 300 cadires, un escenari, tres calders de
ferro, recipients per a la brossa repartits per al recinte, tanques i fer-ne difusió. També poder utilitzar
els banys públics i/o els banys del Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” durant les hores d’obertura
de la instal·lació, poder fer espectacles de foc, tenir vigilància nocturna.
Segon. Desestimar les peticions de vigilància nocturna i realització d’espectacles de foc.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
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•

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
Es podran utilitzar els banys del Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” durant les hores
d’obertura de la mateixa instal·lació (els horaris aproximats són de les 10.00h a les 13.00h i de
les 15.00h a les 20.00h). Una vegada hagi acabat l’activitat esportiva els banys i la pròpia
instal·lació quedaran tancats.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

20.

SOL·LICITUD GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 11 DE JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Balagué, en representació del Grup
Excursionista Serralada de Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti un equip de so, 30
tanques, 5 taules, 40 cadires, dues carpes i un punt de llum al Parc de La Serra per dur a
terme el Quart Duatló de l’Infern, el proper dia 11 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 pel Grup Excursionista Serralada de Mollerussa,
en què demana que se’ls faciliti un equip de so, 30 tanques, 5 taules, 40 cadires, dues
carpes i un punt de llum al Parc de La Serra per dur a terme el Quart Duatló de l’Infern, el
proper dia 11 de juny de 2017.
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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.
21.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 21/2017

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 59.261,96€.
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.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 1 de juny existeixen 15 factures
sense consignació pressupostaria per import global de 6.844,18€.
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 21/2017, per import global de 59.261,96€.
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.
22.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 12/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 12/2017, que inclou 27 expedients i que importa la
quantitat 5.333,19 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
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23.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 05/2017

Vista la relació núm. 5/2017 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 5/2017, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

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

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès
que
el
solar
ubicat
al
C/
Ponent,
17,
amb
referència
cadastral
4406414CG2140N0001TJ, propietat de ARGELICH GARROFE, PEDRO (78049275V), es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb ARGELICH GARROFE, PEDRO (78049275V),
propietari
del
solar
ubicat
al
C/
Ponent,
17,
amb
referència
cadastral
4406414CG2140N0001TJ.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

CORRECCIÓ D’ERRORS DEL PADRÓ MERCAT SETMANAL JUNY 2017

Atès que en la Junta de Govern del dia 25 de maig de 2017, fou aprovat el padró del mercat
setmanal, corresponent al mes de juny, amb un import de 9.640,46 €.
Resultant que, per omissió, fou exclòs de la relació indicada, la baixa sol·licitada el dia 27
d’abril de 2017 de la parada 132 – COLCHONES CAMARASA S.L.U (Sadik BAKOUR).
En la seva virtut, i atès que el al respecte s’estableix a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, la
Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Incorporar a la relació del padró del mercat setmanal del mes de juny de 2017,
amb la consideració següent:
•

La baixa de la parada 132 – COLCHONES CAMARASA S.L.U (Sadik BAKOUR)

Segon. La modificació suposarà reduir l’import del padró inicial en - 62,72 €, segons la
relació que s’incorpora en Annex a l’expedient.
Tercer. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
26.

TARGETA
RESIDENTS
ZONA
BLAVA
DESESTIMATS: RELACIÓ 01/2017

EXERCICI

2016.

EXPEDIENTS

Ates l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
Atesa la relació de sol·licituds presentades per persones interessades, les quals NO
reuneixen els requisits assenyalats anteriorment. Atenent el contingut de la documentació
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aportada i dels informes lliurats en els expedients singulars, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava per a l’exercici
2017, a les persones que figuren en la relació número 2017/01, conforme els expedients
individualitzats que la integren.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
27.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
27.1.- SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI
PER ALS DIES 5 A 12 DE JUNY DE 2017.
Es dóna compte de la petició presentada per la Sra. Mari Bayona, en representació de
l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana un escenari d’uns 27m2 pels dies 5 a 12 de juny
de 2017.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Miralcamp facilitar-los un escenari d’uns 27m2, el dia
10 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.

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