AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 13 de juliol de dos
mil disset. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
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 352,63 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

69/2017
CONSTANTIN MARIANA
Av. Jaume I, 25
77,80
38,90
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

108/2017
MIAS BALAGUERÓ, ENRIC JAUME
Av. Jaume I, 9è
60,00
30,00
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:

131/2017
CARMONA JIMÉNEZ, MIGUEL ANGEL
C/ Llorenç Vilaró, 3, 1r 3a
37,50
18,75
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:

132/2017
MARSOL SERRA, ROSA
C/ Arbeca, 30
21,78
12,00
0,00
0,00
0,00

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

134/2017
PUJOL FARRÉ, MARIA
C/ Llorenç Vilaró, 2, 4t E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

135/2017
RUIZ MOLLO, OSCAR
C/ Ferran Puig, 28, 2n 2a
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

136/2017
RUIZ MOLLO, OSCAR
C/ Ferran Puig, 28, 2n 2a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

139/2017
CP C/ JOAN MARAGALL, 2
C/ Joan Maragall, 2
24,60
12,30
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.

NÚM.

2017/130

PRESENTADA

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per TELEFONICA DE ESPAÑA i de l’informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“Examinada la sol·licitud de llicència instada per TELEFÒNICA, en data 7 de juliol de 2017,
número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de data 07/07/2017, per a
l'execució de la següent obra:
Doblar riostra en pal existent al camí de l’Escorxador.
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.

2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.

3a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.

4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà
en capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
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5a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

6a.

El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

7a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.

8a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.

9a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.

10a.

Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també, un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Aquest és l'informe que emet el Facultatiu que subscriu, donat als efectes oportuns.”
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, 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. Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA la llicència municipal d’obres 2017/130,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
Segon. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
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4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: VISUALITZACIÓ
ARQUITECTÒNICA DE LA REPAVIMENTACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE
LLEIDA, ONZE DE SETEMBRE I SANTA CRISTINA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA
DE BARRIS FASE 1. EXP. 32/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la visualització
arquitectònica de la repavimentació dels carrers Ciutat de Lleida, Onze de Setembre i Santa
Cristina de Mollerussa que es troben dins de l’àmbit del pla de barris de Mollerussa. Fase 1.
Aquesta contractació s’empara en allò que
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Contractes del Sector Públic. La prestació
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex
71220000-6.

preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
consisteix en el desenvolupament d’una activitat
II: Serveis de disseny arquitectònic. Codi CPV

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 MAAD/ARCHITECTURAL VISUALITZATION per l’import total de 1.660 € IVA
exclòs. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per
a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte
l’elaboració
d’una
VISUALITZACIÓ
ARQUITECTÒNICA
DE
LA
REPAVIMENTACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA, ONZE DE SETEMBRE I SANTA
CRISTINA DE MOLLERUSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 32/2017.
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
MAAD/ARCHITECTURAL VISUALITZATION conforme les següents condicions:
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Objecte del contracte:
L’objecte del treball és la producció de tres visualitzacions arquitectòniques corresponents a
la reforma dels carrers Ciutat de Lleida, Onze de Setembre i Santa Cristina de Mollerussa
que es troben dins de l’àmbit del pla de barris de Mollerussa.
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 2.008,6 € IVA vigent inclòs (1.660 +
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.
Termini d’execució:
El termini de redacció de l’estudi s’estableix en 1 mes.
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 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 D’OBRA: SUBSTITUCIÓ DE LA
REFREDADORA DE LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA” DE
MOLLERUSSA. EXP. 13/2017.

L’objecte de la present contractació és l’execució dels treballs de fontaneria consistents en la
retirada de la màquina refredadora existent a l’edifici de la Biblioteca comarcal “Jaume Vila”
de Mollerussa, i la posterior instal·lació d’una nova refredadora aire-aigua marca
Climaveneta NX /K / 0352P 88,5 Kw.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el que
estableix l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del contracte
d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex I de l’Annex II de la Directiva UE/24/2014 és la
següent: Divisió 45. Grup 45.3. Classe 45.33. Fontaneria.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
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de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el 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.
Vist el pressupost de les obres presentat per l’empresa FRIDECAL,SA la qual importa la
quantitat de 21.939,30 € (IVA inclòs). L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA de les obres que tenen per objecte
la SUBSTITUCIÓ DE LA REFREDADORA DE LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME
VILA” DE MOLLERUSSA. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta la
contractació amb càrrec a la partida del Pressupost de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES a favor de FRIDECAL, SA en els termes
següents:
Pressupost d’adjudicació: 26.546,55 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’una
setmana a partir de l’inici de la seva execució.
Supervisió de les obres: L’execució de les obres haurà de ser supervisada pels Serveis
tècnics municipals.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes
en la legislació vigent.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes oportuns amb l’oferiment dels
recursos legals adients i donar-ne trasllat als Serveis municipals competents.”
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6.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2559 (27/2017). DESCRIPCIÓ: VENDA AL
DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS. EMPLAÇAMENT: CARRER D’ARBECA, 9,
LOCAL 2. TITULAR: DRESSING BALAGUER, SL.

En data 30 de juny de 2017 el Sr. Pompili Roiger, en representació de la societat Dressing
Balaguer, SL presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració responsable de
l’establiment dedicat a la venda al detall de roba i complements al carrer d’Arbeca, 9,local 2.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 30 de
juny de 2017, següent:
Número d’expedient: 2559/27/2017
Titular: DRESSING BALAGUER, SL
Denominació: venda al detall de roba i complements
Emplaçament: carrer d’Arbeca, 9, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total de 120,00 m2 i superfície útil total destinada a l’activitat de
110,27 m2.
7.

CONVENI PER A LA CESSIÓ I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
EDUCTIU INS TERRES DE PONENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT DE TENNIS TAULA: CURS 2017-2018

Es dóna compte de la proposta de conveni entre l’Institut Terres de Ponent, el Club de
Tennis Taula Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió i ús de les instal·lacions
del Centre Educatiu INS Terres de Ponent per al desenvolupament de l’activitat de Tennis
Taula, a desplegar durant el curs 2017/2018.
Amb aquest conveni es regula la col·laboració de les tres entitats per tal de fomentar
l’activitat de Tennis Taula i pal·liar la manca d’instal·lacions pròpies per part del Club de
Tennis Taula Mollerussa.
Considerant l’interès social de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar la formalització del conveni entre l’Institut Terres de Ponent, el Club de
Tennis Taula Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió i ús de les instal·lacions
del Centre Educatiu INS Terres de Ponent per al desenvolupament de l’activitat de Tennis
Taula, conforme les clàusules que figuren en l’annex d’aquest acord.
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Segon. Notificar el present acord a l’Institut Terres de Ponent i al Club Tennis Taula
Mollerussa pel seu coneixement i efectes i facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester pel desplegament dels acords adoptats.
ANNEX
CONVENI PER A LA CESSIÓ I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU INS TERRES
DE PONENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DE TENNIS TAULA.
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Ferran Llopart, Director de l’Institut Terres de Ponent, de Mollerussa,
President del Consell Escolar del centre; el senyor Xavier Clotet i Bori, President del Club Tennis Taula
Mollerussa, i el senyor Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, reconeixent-se
mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest acte i de les seves lliures
voluntats, procedeixen per aquest document a formalitzar el present conveni per a la cessió i ús de les
instal·lacions del centre educatiu INS Terres de Ponent per al desenvolupament de l’activitat de tennis
taula durant el curs escolar 2017/18.
MANIFESTEN
Primer. Que l’INS Terres de Ponent disposa d’una sala polivalent, i, a més,
Segon. Que el Club Tennis Taula Mollerussa el passat mes de maig demanà l’autorització d’ús de les
instal·lacions esmentades per realitzar l’activitat de tennis taula durant el curs escolar 2017/18.
Tercer. Que, atès l’indubtable interès social de l’activitat i segons els articles 53 i 54 del Decret
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
CLÀUSULES
Primera. Que l’objecte d’aquest conveni és la cessió de l’ús de les instal·lacions del centre educatiu INS
Terres de Ponent, situat a la Carretera de Torregrossa s/n, al Club Tennis Taula Mollerussa.
Segona. Que l’INS Terres de Ponent cedeix al Club Tennis Taula Mollerussa l’ús de la sala polivalent
(aula magna), perquè en faci l’ús adient a l’activitat que organitzi.
Tercera. L’Ajuntament de Mollerussa col·laborarà en el manteniment ordinari de la sala polivalent, que
se’n derivi de l’ús que en faci el club. S’hi exclou qualsevol reparació estructural que resulti d’una mala
utilització.
L’Ajuntament també s’encarregarà de la neteja de l’espai el dilluns següent a la realització de
competicions del cap de setmana.
Quarta. Que l’autorització d’ús és a precari i subjecta a les següents prescripcions:
1.

2.

3.

4.

Les instal·lacions estan destinades exclusivament a l’ús previst i quedaran lliures i
expedides a disposició de l’Institut en cas que les necessiti o canviïn les circumstàncies que
actualment permeten aquesta cessió.
Que la durada de la cessió d’ús serà des del’1de setembre de 2017 fins a l’agost de 2018,
amb el benentès de disposar de cinc dies abans i després per a l’organització, muntatge i
recollida de l’activitat.
Que el Club Tennis Taula Mollerussa ha de subscriure una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil sobre els danys a persones, materials, instal·lacions i perjudicis
causats a tercers en totes les activitats sota control i supervisió de l’assegurat.
Que el Club Tennis Taula Mollerussa es compromet a reparar els danys ocasionats en les
instal·lacions del centre a causa d’un mal ús, i a la reposició del material que resulti
malmès.
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5.
6.
7.

Que l’INS Terres de Ponent facilitarà el subministrament elèctric i d’aigua.
Que el Club Tennis Taula de Mollerussa informarà dels horaris de les activitats que té
previst realitzar de manera puntual i esporàdica.
Que el Club Tennis Taula Mollerussa assegura que disposa del personal necessari, titulat i
competent, així com dels mitjans necessaris i auxiliars, per facilitar sota el seu càrrec la
realització de l’activitat de tennis taula i assumeix totes les responsabilitats derivades de
l’organització, desenvolupament i gestió de les activitats en les instal·lacions del centre
educatiu INS Terres de Ponent sense que el departament d’Ensenyament en pugui assumir
cap responsabilitat directa o indirecta.

Cinquena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia següent a la signatura i serà vigent durant
el curs escolar 2017/18. Això no obstant, serà efectiu des del dia 1 de setembre de 2017.
Per la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest acord en tres exemplars, en lloc
i la data esmentats.
Joan Ferran Llopart
Director INS Terres de Ponent

Xavier Clotet i Bori
President Club Tennis Taula Mollerussa

Marc Solsona Aixalà
Alcalde de Mollerussa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2017/039

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: juliol i agost de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/039

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
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•

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

3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000290.
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.
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9.

SOL·LICITUD AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GUIU CLARA, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL CADA DILLUNS D’OCTUBRE DE 2017 AL MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural cada dilluns del dia 1 d’octubre de 2017 fins al 31 de maig de
2018 (Curs 2017-2018), de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi les classes de les
aules.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, la utilització de la sala
d’actes del Centre Cultural cada dilluns del dia 1 d’octubre de 2017 fins al 31 de maig de
2018 (Curs 2017-2018), de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi les classes de les
aules.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
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•
•
•

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.

Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD AFA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 21 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Juan Artigas, en representació de AFA
Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 21 de setembre, durant la tarda, per realitzar-hi una conferència.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a AFA Mollerussa, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el dia
21 de setembre, durant la tarda, per realitzar-hi una conferència.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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11.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 17 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Ana Rodriguez, en representació de
AECC Mollerussa, en què demanen la utilització de la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 17 de
juliol, a partir de les 20.15h, per realitzar-hi una reunió.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a AECC Mollerussa, la utilització de la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 17
de juliol, a partir de les 20.15h, per realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
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Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD COL·LEGI FUNDACIÓ VEDRUNA EL CARME MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE DE L’AMISTAT ELS DIES
19, 21, 22 I 23 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Gemma Majoral, en representació del
Col·legi Fundació Vedruna El Carme Mollerussa, en què demanen la utilització del Teatre
l’Amistat els dies 19, 21, 22 i 23 de desembre, per realitzar-hi la representació dels
Pastorets.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Col·legi Fundació Vedruna El Carme Mollerussa, la utilització del Teatre
l’Amistat per realitzar-hi la representació dels Pastorets, el dies següents:
Dia 19 de desembre: matí i tarda
Dia 21 de desembre: matí
Dia 22 de desembre: matí
Dia 23 de desembre: matí i tarda
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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD COL·LEGI FUNDACIÓ VEDRUNA EL CARME MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE DE L’AMISTAT ELS DIES
23, 24 I 25 DE GENER DE 2018

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 demanen la utilització del Teatre
l’Amistat els dies 23, 24 i 25 de gener de 2018, per realitzar-hi la representació d’una
cantata.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Col·legi Fundació Vedruna El Carme Mollerussa els 23, 24 i 25 de gener
de 2018, per realitzar-hi la representació d’una cantata.
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.
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•

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.
----------------------14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI EL DIA 14 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Moustapha Thiandoum, en representació
de l’Associació Senegalesa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 125è
Aniversari el dia 14 de juliol, per realitzar-hi la distribució de targetes d’identitats de
Senegal.
També demana 2 taules i 10 cadires.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Moustapha Thiandoum, en representació de l’Associació Senegalesa,
la utilització del Pavelló 125è Aniversari el dia 14 de juliol, de les 08.00h fins a les 16.00h,
per realitzar-hi la distribució de targetes d’identitats de Senegal.
S’acorda facilitar-los 2 taules i 10 cadires.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
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•

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

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 ANYS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 22 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Eugenia Romà, en representació
de laColla dels 50 Anys, en què demanen autorització per utilitzar el Pavelló Verd en cas de
pluja el dia22 de juliol, de les 09.00h fins a les 03.00h de la matinada, per realitzar-hi un
sopar privat de la colla.
També demana 80 cadires, 15 taules i 6 focus de llum a la Casa Canal però, en cas de pluja
al Pavelló Verd.
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
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•

Altres similars de caràcter social.

A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.Autoritzar a laColla dels 50 Anys, la utilització del Pavelló Verd en cas de pluja el
dia22 de juliol, de les 09.00h fins a les 03.00h de la matinada, per realitzar-hi un sopar
privat de la colla.
S’acorda facilitar-los 80 cadires, 15 taules i 6 focus de llum a la Casa Canal però, en cas de
pluja al Pavelló Verd.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL CIRCUIT D’AUTOCROS DE LA SERRA EL
DIA 15 DE JULIOL DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Jordi Balagué, en representació del Grup Excursionista
Serralada, en què demana autorització per utilitzar la zona del circuit d’autocros de La Serra
el dia 15 de juliol, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi la cursa Fita Alta Madness.
També demana il·luminació a la zona, un equip de so, una carpa gran, dues carpes petites,
cinc taules, vint cadires, deu tanques i si es possible, fer una neteja a les herbes de la zona.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar al Grup Excursionista Serralada la utilització de la zona del circuit
d’autocros de La Serra el dia 15 de juliol, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi la cursa Fita
Alta Madness.
S’acorda facilitar-los la il·luminació a la zona, un equip de so, una carpa gran, dues carpes
petites, cinc taules, vint cadires, deu tanques i la neteja a les herbes de la zona.
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.
17.

SOL·LICITUD PAQUITA VALLS, EN REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS DE LA PLAÇA
SANT JAUME, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA AL
CARRER EL DIA 25 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels veïns de la plaça Sant Jaume, demanant
autorització per fer una festa al carrer el dia 25 de juliol de 2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, als veïns de la plaça Sant Jaume, la celebració d’una Festa al Carrer, el
dia 25 de juliol de 2017.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
•

Autoritzar la celebració de la festa a la plaça Sant Jaume (lloc on indiqui la Policia
Local).
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•

Condició: A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar els descans dels veïns.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD SR. RICARD GARCIA PER A REALITZAR UN CONCERT DE MÚSICA
AL BAR DE LES PISCINES EL DIA 16 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
la banda “Kapritxos” al bar de les piscines, a partir de les 20.00h, el proper dia 16 de juliol
de 2017.
També demana un escenari de mides gran.
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 la banda “Kapritxos” al bar de les piscines, a partir de les
20.00h, el proper dia 16 de juliol de 2017.
Segon. Desestimar l’escenari de mides gran ja que no se’n disposa.
Tercer. 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.
19.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE SIDAMON, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Carulla, en representació de
l’Ajuntament de Sidamon, en què demana que se’ls faciliti material divers amb motiu de la
3a Milla Urbana de Sidamon, el dia 2 de setembre de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Sidamon, i facilitar-los una
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carpa vermella i tres carpes blanques amb motiu de la 3a Milla Urbana de Sidamon, el dia 2
de setembre 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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-06-2017 A
30-06-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-06-2017 a 30-06-2017.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-06-2017 a 30-062017, i que corresponen al personal següent:

Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
GARCIA
MORENO
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
MARTINEZ
SANCHEZ
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
PEIRON
MAZAS
CALERO
ESTADELLA
PUIG
MARTINEZ
MEGIAS
VARGAS

JUAN
JUAN
DOMINGO
MIRIAM
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME
TOMAS
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
JORGE FELIX
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
414,92 €
48,00 €
69,28 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
48,00 €
121,24 €
0,00 €
56,58 €
0,00 €
0,00 €
282,90 €
60,00 €
69,28 €
207,46 €
48,00 €
69,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
70,70 €
24,00 €
43,30 €
28,28 €
24,00 €
43,30 €
64,83 €
48,00 €
51,96 €
159,13 €
48,00 €
8,66 €
8,25 €
48,00 €
34,64 €
386,58 €
48,00 €
64,95 €
282,86 €
48,00 €
60,62 €
56,58 €
24,00 €
60,62 €
564,00 €
757,75 €
2.019,07 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
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Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
21.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-06-2017 A 30-06-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-06-2017 a 30-06-2017.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-06-2017 a 30-06-2017, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
CLOTA
COLL
M.ANGELS
FELIP
GRAU
MONTSERRAT
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVÍ
GAVALDA
LORENTE

PUEYO

VIVAS

ROCA
PONS
PORTA
RUIZ
FERNANDEZ ALAMINOS

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
COT
LLURBA
GELONCH
CAMI
MAQUEDA
MUÑOZ
NABAU
MATA

Total

Import
205,54 €
181,44 €
386,98 €

Total

Import
816,59 €
816,59 €

Total

Import
110,16 €
110,16 €

JORDI

RAMON

JAUME
ALBERT

SAMUEL
ADRIA
ANNA
ANGELS

Import
35,37 €
70,74 €
48,48 €
156,55 €
24,24 €
18,18 €
353,56 €

I SERVEIS MUNICIPALS.
ROSENDO
JORDI
RAMON
JUAN
JORDI

Import
275,88 €
199,97 €
22,22 €
66,66 €
351,80 €
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OLIVEROS
PASU
SETO

VILLORBINA

FARRE

FRANCISCO
IONEL
JORDI

598,05 €
287,99 €
77,76 €
Total

1.880,33 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
22.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 23/2017

Vista la relació núm. 2017/23 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 19 expedients i que importa la quantitat
640,62 €.
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 26 de juny al 9 de juliol 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.
23.

RELACIÓ CONVENIS PER A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES 1/2017

L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del primer termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2017.
Vista la relació núm. 1/2017, que s’adjunta com annex, de convenis per a la utilització
temporal de solars per a destinar-los a aparcaments públics de vehicles, corresponent al
primer pagament del rebut d’IBI Urbana, exercici 2017.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis per a la
utilització temporal d’aparcaments públics de vehicles, que s’adjunta com annex, dels
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imports equivalents al primer termini de l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2017, per un
import total de 14.493,84 €.
Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

TARGETA RESIDENTS ZONA BLAVA EXERCICI 2017. EXPEDIENTS APROVATS:
RELACIÓ 08/2017

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 i les quals reuneixen
els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2017, a
les persones que figuren en la relació número 08/2017, conforme els expedients
individualitzats que la integren. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxes conforme a
allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.

als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
Segon. Notificar aquest acord

25.

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:
25.1.EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT:
EQUIPAMENT ESPORTIU DESTINAT AL GIMNÀS ANNEX A L’ESCOLA MESTRE
IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA. EXP. 08/2017.
L’objecte de la present contractació és l’adquisició de divers equipament esportiu amb
destinació al nou gimnàs que s’ha construït annex a l’escola mestre Ignasi Peraire de
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Mollerussa, així com els treballs de marcatge del camp de bàsquet amb la finalitat de prestar
un millor servei.
El contracte conté prestacions corresponents al contracte de subministrament i d’obres, per
la qual cosa té la qualificació de contracte mixt de conformitat amb l’article 12 del TRLCSP,
essent la prestació corresponent al contracte de subministrament la que té més impòrtància
des del punt de vista econòmic, per la qual cosa s’atén a aquesta tipologia de contracte per
a la determinació de les normes que han d’observar-se en l’adjudicació.
De conformitat amb allò que s’estableix als articles 111 i 138.3 del TRLCSP, aquesta
contractació pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és
inferior a 18.000,00 euros.
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 per part de l’empresa
EURONIX METAL, SL per import de 5.540,10 euros (IVA exclòs). L’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT de l’EQUIPAMENT
ESPORTIU DESTINAT AL GIMNÀS ANNEX A L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE DE
MOLLERUSSA. EXP. 08/2017. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta la
contractació amb càrrec a la partida del Pressupost de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de l’empresa
EURONIX METAL, SL en els termes i condicions que es detallen seguidament:
Preu del contracte: 6.703,52 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte de
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució:
El contracte s’haurà d’executar en el termini de 15 dies hàbils des de la data del seu
inici.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
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Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”

25.2.EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT
INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA “JuliolFest” [Lloguer de 3 Grups Electrògens, 1
Torre Il·luminació d’Emergència i treballs vinculats: escomeses i preses de
corrent]. Edició 2017.
L’objecte de la present contractació és el lloguer d’infraestructura elèctrica diversa, que
s’estima necessària per a l’activitat denominada “JuliolFest”, que es celebrarà a la ciutat
els dies 14 i 15 de juliol.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 9 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP). Referència CPV 31121000-0, 31682500-5, 31224300-5 i 6 i 31518200-2.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual servirà de
document contractual.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció de l’informe de legalitat i l’informe
d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la despesa. 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 presentat el pressupost del subministrament de
la infraestructura elèctrica necessària per a l’activitat “JulioLFest” per part de l’empresa
SPECIALS CHECK SLU amb el NIF B25681693 per import de 3.863,92 euros, IVA exclòs
(4.675,34 € IVA vigent inclòs). L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT de la INFRAESTRUCTURA
ELÈCTRICA “JuliolFest” [Lloguer de 3 Grups Electrògens, 1 Torre Il·luminació d’Emergència i
treballs vinculats: escomeses i preses de corrent], Edició 2017. Simultàniament, autoritzar
la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de
l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
SPECIALS CHECK SLU, amb NIF B25681693, en els termes que s’indiquen seguidament:
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La retribució del subministrament: 4.675,34 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
en la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada del contracte:
El subministrament s’efectuarà durant el dies 13, 14 i 15 de juliol de 2017, amb motiu
de la “JuliolFest”, Edició 2017. El muntatge s’efectuarà el dia 13 i el desmuntatge un cop
finalitzats els actes.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
25.3.- SOL·LICITUD CB MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LA PISTA “CRUYFF COURT BOJAN KRKIC” EL
DIA 14 DE JULIOL DE 2017.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Mª Torres, en representació del CB
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la pista esportiva “Cruyff Court Bojan
Kric” el dia 14 de juliol, de les 18.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi el Campus de
tecnificació de bàsquet Excellence.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a CB Mollerussa, la utilització de la pista esportiva “Cruyff Court Bojan
Kric” el dia 14 de juliol, de les 18.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi el Campus de
tecnificació de bàsquet Excellence.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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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.

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