AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 29 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 del Sr. Josep Simó Ribera i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sra. Rosalia Carnicé
Farré.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i els regidors Sr. Josep Àngel Lavin
LLano 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 73,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

120/2017
SANDOVAL BRAVO JOSE
C/ Domenec Cardenal, 54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:

121/2017
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Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

GARCIA VICENT FRUITS SL
Pl. Major, 2
36,00
18,00
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:

123/2017
BAHA ALLA BALEID
C/ Domenec Cardenal, 48 4-1
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PROJECTE DE
CONFIGURACIÓ ARQUITECTÒNICA DELS ESPAIS PÚBLICS PERTANYENTS A LA
VILA CLOSA (FASES 1 I 2) I LA PLAÇA MAJOR. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1.
EXP. 32/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del
Projecte de configuració arquitectònica dels espais públics pertanyents a la Vila Closa (fases
1 i 2) i la Plaça Major que es troben dins l’àmbit del Pla de Barris de Mollerussa. Fase 1 que
es detallen seguidament, i la Direcció facultativa de les obres:
Vila Closa (fase 1):
Plaça de l’Ajuntament
Plaça Manuel Bertrand
Plaça Pla d’Urgell
Carrer Vila Closa (T entre Vila Closa i Plaça Manuel Bertrand, i entre aquest i la Pl. de
l’Ajuntament).
Vila Closa (fase 2):
Carrer Vila Closa (entre la Plaça Major i la Plaça Pla d’Urgell)
Carreró Vila Closa
Carrer Jacint Verdaguer
Plaça Major
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):
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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.
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 Cristina Clotet Torres amb el NIF núm. 4769542-F per l’import total de
17.970,00 € IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès que està en
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONFIGURACIÓ ARQUITECTÒNICA DELS
ESPAIS PÚBLICS PERTANYENTS A LA VILA CLOSA (fases 1 i 2) I LA PLAÇA MAJOR I
DIRECCIÓ FACULTATIVA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. Simultàniament, s’aprova la
despesa que comporta el contracte amb càrrec a la del Pressupost de despeses per a
l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Cristina Clotet
Torres amb el NIF núm. 4769542-F conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció del Projecte de configuració arquitectònica dels espais públics pertanyents a
la vila closa (fases 1 i 2) i la Plaça Major Àmbit Pla de Barris Fase 1.
- Direcció d’obra
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 21.743,7 € IVA vigent inclòs (17.970 +
IVA) que es desglossa de la següent manera:
- Projecte tècnic
- Direcció d’obra

11.740,00 € + IVA
6.230,00 € + IVA
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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 de configuració arquitectònica: Haurà de ser entregat a l’Ajuntament de
Mollerussa el dia 01 de setembre de 2017.
- Direcció d’obra: El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les
obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció dels projectes:
- Els projectes es redactaran amb subjecció al Document tècnic d’estat actual i de
criteris d’actuació a l’àmbit del Pla de Barris (1a fase) de Mollerussa, i hauran d’incloure
la documentació establerta al “Guió per a la redacció dels projectes d’urbanització dels
carrers i places incloses al Pla de Barris (1a fase)” elaborat pels Serveis Tècnics
municipals, així com donar compliment a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. Els projectes s’ajustaran a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així
com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament de Mollerussa o per a
tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
PROJECTE
D’INSTAL·LACIONS DELS ESPAIS PÚBLICS PERTANYENTS A LA VILA CLOSA
(FASES 1 I 2) I LA PLAÇA MAJOR. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP.
33/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del
Projecte d’instal·lacions dels espais públics pertanyents a la Vila Closa (fases 1 i 2) i la Plaça
Major que es troben dins l’àmbit del Pla de Barris de Mollerussa Fase 1 que es detallen
seguidament, i la Direcció facultativa de les obres:
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Vila Closa (fase 1):
Plaça de l’Ajuntament
Plaça Manuel Bertrand
Plaça Pla d’Urgell
Carrer Vila Closa (T entre Vila Closa i Plaça Manuel Bertrand, i entre aquest i la Pl. de
l’Ajuntament).
Vila Closa (fase 2):
Carrer Vila Closa (entre la Plaça Major i la Plaça Pla d’Urgell)
Carreró Vila Closa
Carrer Jacint Verdaguer
Plaça Major
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71310000
71520000

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

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, serà necessari que
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
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 l’empresa TEMAX ENGINYERIA, SL amb el NIF núm. B-25623018 per l’import
total de 17.960,00 € IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès que està en
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL.LACIONS DELS ESPAIS PÚBLICS
PERTANYENTS A LA VILA CLOSA (fases 1 i 2) I LA PLAÇA MAJOR I DIRECCIÓ
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FACULTATIVA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. Simultàniament, s’aprova la despesa que
comporta el contracte amb càrrec a la del Pressupost de despeses per a l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de TEMAX
ENGINYERIA, SL amb el NIF núm. B-25623018 conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció del Projecte d’instal·lacions dels espais públics pertanyents a la vila closa
(fases 1 i 2) i la Plaça Major. Àmbit Pla de Barris Fase 1.
- Direcció d’obra
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 21.731,6 € IVA vigent inclòs (17.960 +
IVA) que es desglossa de la següent manera:
- Projecte tècnic
- Direcció d’obra

12.572,00 € + IVA
5.388,00 € + IVA

Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Terminis d’execució:
- El Projecte de configuració arquitectònica: Haurà de ser entregat a l’Ajuntament de
Mollerussa el dia 01 de setembre de 2017.
- Direcció d’obra: El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les
obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció dels projectes:
- Els projectes es redactaran amb subjecció al Document tècnic d’estat actual i de
criteris d’actuació a l’àmbit del Pla de Barris (1a fase) de Mollerussa, i hauran d’incloure
la documentació establerta al “Guió per a la redacció dels projectes d’urbanització dels
carrers i places incloses al Pla de Barris (1a fase)” elaborat pels Serveis Tècnics
municipals, així com donar compliment a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. Els projectes s’ajustaran a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, 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:
PROJECTE
D’ENLLUMENAT DELS ESPAIS PÚBLICS PERTANYENTS A LA VILA CLOSA
(FASES 1 I 2) I LA PLAÇA MAJOR. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP.
34/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del
Projecte d’enllumenat dels espais públics pertanyents a la Vila Closa (fases 1 i 2) i la Plaça
Major que es troben dins l’àmbit del Pla de Barris de Mollerussa Fase 1 que es detallen
seguidament, i la Direcció facultativa de les obres:
Vila Closa (fase 1):
Plaça de l’Ajuntament
Plaça Manuel Bertrand
Plaça Pla d’Urgell
Carrer Vila Closa (T entre Vila Closa i Plaça Manuel Bertrand, i entre aquest i la Pl. de
l’Ajuntament).
Vila Closa (fase 2):
Carrer Vila Closa (entre la Plaça Major i la Plaça Pla d’Urgell)
Carreró Vila Closa
Carrer Jacint Verdaguer
Plaça Major
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71310000
71520000

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

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
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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 l’empresa SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP per l’import total de 10.500 €
IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès que està en possessió de la
titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ENLLUMENAT DELS ESPAIS PÚBLICS
PERTANYENTS A LA VILA CLOSA (fases 1 i 2) I LA PLAÇA MAJOR I DIRECCIÓ
FACULTATIVA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. Simultàniament, s’aprova la despesa que
comporta el contracte amb càrrec a la del Pressupost de despeses per a l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SIRIUS
SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció del Projecte d’enllumenat dels espais públics pertanyents a la vila closa (fases
1 i 2) i la Plaça Major. Àmbit Pla de Barris Fase 1.
- Direcció d’obra
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 12.705 € IVA vigent inclòs (10.500 +
IVA) que es desglossa de la següent manera:
- Projecte tècnic
- Direcció d’obra

12.572,00 € + IVA
5.388,00 € + IVA

Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
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Terminis d’execució:
- El Projecte de configuració arquitectònica: Haurà de ser entregat a l’Ajuntament de
Mollerussa el dia 01 de setembre de 2017.
- Direcció d’obra: El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les
obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.
- Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció dels projectes:
- Els projectes es redactaran amb subjecció al Document tècnic d’estat actual i de
criteris d’actuació a l’àmbit del Pla de Barris (1a fase) de Mollerussa, i hauran d’incloure
la documentació establerta al “Guió per a la redacció dels projectes d’urbanització dels
carrers i places incloses al Pla de Barris (1a fase)” elaborat pels Serveis Tècnics
municipals, així com donar compliment a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. Els projectes s’ajustaran a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així
com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament de Mollerussa o per a
tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL)

La Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat limitada creada per la Diputació de
Barcelona (amb conveni amb resta de Diputacions) que té com a objecte la prestació i la
gestió del servei públic de caràcter econòmic de desenvolupament de les activitats
vinculades al foment i promoció de la comunicació local.
La XAL treballa sota la denominació La Xarxa de Comunicació Local – La Xarxa.
L’objectiu de La Xarxa és dotar de recursos i serveis als mitjans de comunicació locals,
fomentant l’optimització dels mateixos mitjançant la concertació i l’intercanvi, per garantir la
solidesa i la sostenibilitat del sistema de comunicació local català.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
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Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Sol·licitar l’adhesió al Protocol general de la ZAL, així com als seus annexos núm. 1
al 8 en els termes i condicions que s’hi estableixen.
Segon. Comunicar el present acord a la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL).
7.

AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ PER PART DE LA COLLA
SARDANISTA DEL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN EN LA TROBADA
DE COLLES SARDANISTES D’EQUIPAMENTS CÍVICS A ROSSELLÓ.

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. A aquests efectes, una de les
accions que es proposa dur a terme és la realització d’una sortida a la ciutat de Rosselló per
part de la Colla sardanista del Casal el proper dia 1 de juliol de 2017, dins de la Trobada de
sardanistes adults- Saltem i ballem que aquest anys es porta a terme a la població, ja
esmentada.
En dita activitat participaran 18 persones aproximadament de la Colla sardanista, una de
les dinamitzadores del Casal que acompanyarà als membres de la Colla i els membres de
l’Agrupació Sardanista que formem a la Colla Sardanista del Casal Municipal per a la gent
Gran.
L’Ajuntament assumirà amb la totalitat el cost de l’autocar i de la segurança que es farà
efectiva exclusivament per aquell dia en concepte d’assistència en viatge.
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA SORTIDA ROSELLÓ
Pressupost del autocar
200€
PREU TOTAL ASSEGURANÇA PER 20 PERSONES ( assumida per l’ Ajuntament de
Mollerussa)
98,08€ autocar
Total despesa assumida per l’ Ajuntament: 298,08€
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon. Autoritzar que l’Ajuntament sufragui les despeses mencionades de desplaçament i
assegurança.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents
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8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
OBRAS Y CONSTRUCCIONES MAR MEDITERRANEO SL “PIZZERIA LITTLE
ITALIA” N. EXP. OVP-TC: 2017/038

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Hosteleria Internacional Catalunya 2017, SL
titular de l’establiment denominat “Pizzeria Little Italia”, demanant autorització municipal
per l’ampliació de metres quadrats a la llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires,
atorgada en la Junta de Govern 26 de gener de 2017, només al mes de juny a setembre de
2017.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: HOSTELERIA INTERNACIONAL CATALUNYA 2017, SL
Nom comercial: Pizzeria Little Italia
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 132
Període autoritzat: juny a setembre de 2017
Metres quadrats autoritzats JG 26.01.17: 20 m2
Metres quadrats d’ampliació: 6 m2
TOTAL m2: 26 m2
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/038

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
• En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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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. 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.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1370

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1370 ubicada al carrer Ferrer i Busquets, 13 1B, i que figura
com a titular a favor de Victor Fernàndez Navarro.
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 1370, ubicada a l carrer Ferrer i Busquets, 13 1B, i que figura com a
titular a favor de Victor Fernàndez Navarro.
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
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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.
10.

SOL·LICITUD CRAE LLAR VILANOVA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES D’ESTIU AMB CARÀCTER
GRATUÏT.

Vista la petició presentada per la Sra. Anna Grimau Cots, en representació de CRAE Llar
Vilanova, en què sol·licita entrades gratuïtes durant el període d’estiu 2017 per a utilitzar les
instal·lacions de les piscines d’estiu per un grup màxim de 8 menors acompanyats pels
educadors de l’esmentada entitat.
Vista la finalitat social d’aquesta entitat i l’informe favorable de la Regidoria d’Esports, la
Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Grimau, en representació de
CRAE Llar Vilanova, en què sol·licita entrades gratuïtes durant el període d’estiu 2017 per a
utilitzar les instal·lacions de les piscines d’estiu per un grup màxim de 8 menors
acompanyats pels educadors de l’esmentada entitat.
S’acorda també demanar-los una llista dels alumnes i monitors que se’n beneficiïn.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DEL CAMPUS D’ESTIU

Vista la petició presentada pel Sr. Robert Ortega, en representació de CFJ Mollerussa, en
què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal i
vestuaris de les 8.30h fins a les 12.15h, i també poder accedir al recinte de les piscines
municipals, de les 12.15h fins a les 13.00h, durant el període del 26 de juny fins a l’1 de
setembre, per realitzar-hi els Campus d’estiu.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Ortega, en representació de CFJ
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp de Futbol
Municipal i vestuaris de les 8.30h fins a les 12.15h, i també poder accedir al recinte de les
piscines municipals, de les 12.15h fins a les 13.00h, durant el període del 26 de juny fins a
l’1 de setembre, per realitzar-hi els Campus d’estiu.
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
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•
•

•
•

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.
12.

SOL·LICITUD SR. RICARD GARCIA PER A REALITZAR UN CONCERT DE MÚSICA
AL BAR DE LES PISCINES EL DIA 2 DE JULIOL DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Ricard Garcia, en representació del Xiringuito de les
Piscines, en què demana autorització per a poder realitzar un concert amb una actuació amb
el duo Folk-pop Català Victor i Elena Oliver al bar de les piscines, de les 12.30h fins a les
15.30h, el proper dia 2 de juliol de 2017.
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Atès que el titular té la concessió administrativa de l’explotació del quiosc del Parc MunicipalPiscines, i que un dels condicionants de la mateixa és la realització d’un programa
d’activitats culturals i lúdiques adreçades al usuaris habituals del parc municipal-piscines,
amb la prèvia autorització municipal.
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. Autoritzar al Sr. Ricard Garcia, en representació del Xiringuito de les Piscines, un
concert amb una actuació amb el duo Folk-pop Català Victor i Elena Oliver al bar de les
piscines, de les 12.30h fins a les 15.30h, el proper dia 2 de juliol de 2017.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 9 DE JULIOL DE 2017

Vist la petició presentada per l’AECC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar
l’espai del Parc Municipal el dia 9 de juliol, de les 10.00h fins a les 13.30h, per realitzar-hi
una classe de ioga, taichi, etc., en benefici de l’AECC.
També demana un equip de so, connexió de llum, dos taules, sis cadires i una tarima amb
escala.
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’AECC Mollerussa, la utilització de l’espai del Parc Municipal el dia 9 de
juliol, de les 10.00h fins a les 13.30h, per realitzar-hi una classe de ioga, taichi, etc., en
benefici de l’AECC.
S’acorda facilitar-los un equip de so, connexió de llum, dos taules, sis cadires i una tarima
amb escala.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
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Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD SR. RICARD GARCIA PER A REALITZAR UN CONCERT DE MÚSICA
AL BAR DE LES PISCINES EL DIA 9 DE JULIOL DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Ricard Garcia, en representació del Xiringuito de les
Piscines, en què demana autorització per a poder realitzar un concert amb una actuació en
directe del duo Blues Prisioners al bar de les piscines, de les 12.30h fins a les 15.30h, el
proper dia 9 de juliol de 2017.
Atès que el titular té la concessió administrativa de l’explotació del quiosc del Parc MunicipalPiscines, i que un dels condicionants de la mateixa és la realització d’un programa
d’activitats culturals i lúdiques adreçades al usuaris habituals del parc municipal-piscines,
amb la prèvia autorització municipal.
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. Autoritzar al Sr. Ricard Garcia, en representació del Xiringuito de les Piscines, un
concert amb una actuació en directe del duo Blues Prisioners al bar de les piscines, de les
12.30h fins a les 15.30h, el proper dia 9 de juliol de 2017.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ACUDAM, EN QUÈ DEMANA CADIRES PER AL DIA 4 DE JULIOL DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Angelina Roure, en representació
d’ACUDAM, en què demana que se’ls faciliti 150 cadires en les seves instal·lacions per
celebrar el dinar dels 40 anys de creació del taller, el proper dia 4 de juliol de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’ACUDAM, i facilitar-los 150 cadires en les
seves instal·lacions per celebrar el dinar dels 40 anys de creació del taller, el proper dia 4 de
juliol de 2017.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 25/2017

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 37.238,47€.
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 29 de juny existeixen 13
factures sense consignació pressupostaria per import global de 5.654,76€.
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 25/2017, per import global de 37.238,47€.
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.
17.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 07/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 07/2017, que inclou 12 expedients i que
importa la quantitat de 210,17 €.
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.
18.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 06/2017

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 06/2017,
que inclou 7 expedients i que importa la quantitat 3.914,45 €.
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
19.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 06/2017

Vista la relació núm. 6/2017 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 6/2017, 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.
20.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 21/2017

Vista la relació núm. 2017/21 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 15 expedients i que importa la quantitat
854,16 €.
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 2017/21, corresponent al període entre els dies 12 al 18 de juny de 2017.
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Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
21.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 22/2017

Vista la relació núm. 2017/22 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
902,04 €.
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 2017/22, corresponent al període entre els dies 19 al 25 de juny de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
22.

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC 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.
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Atès que el solars ubicats al C/ Crist Rei, 8, amb referència cadastral
4508626CG2140N0001RJ;
i
C/
Crist
Rei,
12,
amb
referència
cadastral
4508620CG2140N0001LJ, propietat de Garrofé-Roca, SA (A25014846), es volen destinar a
aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, conforme el text íntegre que s’adjunta al present acord,
subscrit amb Roser Garrofé Morreres (40732181D), en representació de Garrofé-Roca, SA
(A25014846), propietari dels solars següents:
- C/ Crist Rei, 8, amb referència cadastral 4508626CG2140N0001RJ
- C/ Crist Rei, 12 amb referència cadastral 4508620CG2140N0001LJ
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Manel Civís Llovera, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, la senyora Roser Garrofé Morreres, major d’edat, amb DNI 40732181D, domiciliada al C/
Gaudí, 1 de Mollerussa (25230), actuant en representació de GARROFÉ-ROCA, SA, amb NIF A25014846,
domiciliada en Av. de les Garrigues, 2 de Mollerussa (25230).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i la senyora Roser Garrofé
Morreres en representació de Garrofé-Roca, SA.
EXPOSEN
I.

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 distints
particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
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II.

Que l’empresa Garrofé-Roca, SA és titular del següent solars gravats pels tributs i amb les
quanties següents:
Solar
C/ Crist Rei, 8
C/ Crist Rei, 12

Referència cadastral
4508626CG2140N0001RJ
4508620CG2140N0001LJ

IBI 2016
Clavegueram 2016
625,02
39,02
625,02
39,02
---------------1.250,04
78,04

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
de vehicles,
CONVENEN
Primer. La senyora Roser Garrofé Morreres en representació de Garrofé-Roca, SA autoritza a l’Excm.
Ajuntament de Mollerussa la utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo
a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segon. El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de juny de 2017 i el dia 31 de
desembre de 2017, prorrogable per terminis anuals.
Tercer. Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a l’IBI de
naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar objecte del conveni, o la
part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament
mitjançant compensació.
Quart. El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic requisit d’un
preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser objecte de denúncia,
també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la prevista en l’apartat anterior, en el
qual cas quedarà resolt al venciment del termini de vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest conveni,
les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat de les
esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via pública,
enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures provisionals,
inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per part de
l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals, les
senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos
d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar
denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el
segon any i un 25% el tercer any.
Atès que el solar es troba actualment completament tancat amb paret d’obra i amb accés mitjançant
porta metàl·lica, en qualsevol dels supòsits de finalització d’aquest conveni, sigui anticipadament o per
finalització de qualsevol de les seves pròrrogues, l’Ajuntament haurà de retornar el solar en els
condicions que ara es troba respecte del tancament i la porta d’accés, corrent al seu exclusiu càrrec les
despeses que puguin meritar-se per aquest motiu.
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Setè. El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap relació
arrendaticia.
Vuitè. La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que pugui
derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les d’instal·lació i
desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es puguin derivar de la seva
explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,

-------------------23.

PADRÓ MERCAT SETMANAL JULIOL 2017

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del més de juliol de 2017, per un import de
9.491,50 € 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 juliol 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.
24.

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:
24.1.- SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA – A.T. MOLLLERUSSA, EN
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UNA PLAÇA ELS DIES 30 DE JUNY I 1
DE JULIOL DE 2017
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Angel Joaquin Tena, en representació de l’Assemblea
Nacional Catalana – A.T. Mollerussa, en què demana autorització per muntar una plantada
d’un “SI GEGANT” en una de les places de la ciutat, durant la nit, dels dies 30 de juny i 1 de
juliol, amb dels actes de favor del “sí” a la celebració del referèndum del pròxim dia 1
d’octubre de 2017.
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D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Assemblea Nacional Catalana – A.T. Mollerussa, la utilització de
l’espai de la plaça de l’Ajuntament per muntar una plantada d’un “SI GEGANT”, durant la nit,
dels dies 30 de juny i 1 de juliol, amb dels actes de favor del “sí” a la celebració del
referèndum del pròxim dia 1 d’octubre de 2017.
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.

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