AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i cinquanta minuts del dia 14 de setembre
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 166,75€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

182/2017
SEUMA FONT JOSEP
C/ Doctor Fleming, 32
77,50
38,75
11,50
0,00
150,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:

188/2017
PUJOL GRIÑO VICTOR
C/ Mestre Enric Subiros, 2
7,00
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

12,00
0,00
0,00
0,00
189/2017
SERRA MASSOT BARTOLME
C/ Abat Olliba, 15
8,00
12,00
0,00
0,00
0,00

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC: CONSTRUCCIÓ DE LA VORERA
LATERAL DE LA RONDA PONENT DE MOLLERUSSA.

El document tècnic valora els treballs necessaris per a la construcció d’una vorera lateral
situat a l’oest de la Ronda de Ponent de Mollerussa, per tal de facilitar el trànsit peatonal per
aquesta garantint unes condicions de seguretat. Segons allò establert a l’article 12 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny (ROAS), els treballs tenen la consideració d’obra local ordinària de reforma. El
document ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de tècnics municipals, i el pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la
quantia de 37.648,71 IVA inclòs.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vist que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article
37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el
procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i
manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. Així mateix, s’ha de
sotmetre simultàniament al tràmit d’audiència, si escau, a les administracions les
competències dels quals tinguin incidència en l'objecte del projecte.
Atès el que estableixen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el DOCUMENT TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ DE LA VORERA
LATERAL DE LA RONDA PONENT DE MOLLERUSSA, amb un pressupost d’execució per
contracta per import de 37.648,71 € (IVA inclòs).
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
4.

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC: MODIFICACIÓ DE LA TANCA
D’ACCÉS A L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA.

El document tècnic valora els treballs necessaris per a la modificació de la tanca d’accés a
l’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa per tal d’ubicar-la sobre l’alineació que marca el
POUM actualment vigent. Segons allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), els
treballs tenen la consideració d’obra local ordinària de reforma. El document ha estat
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics
municipals, i el pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de 18.811,28 €
IVA inclòs.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vist que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article
37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el
procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i
manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. Així mateix, s’ha de
sotmetre simultàniament al tràmit d’audiència, si escau, a les administracions les
competències dels quals tinguin incidència en l'objecte del projecte.
Atès el que estableixen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el, amb un pressupost d’execució per contracta per import de
18.811,28 € (IVA inclòs).
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment el DOCUMENT TÈCNIC: MODIFICACIÓ DE
LA TANCA D’ACCÉS A L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE DE MOLLERUSSA a la preceptiva
informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida
i al Tauler Municipal, durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les
reclamacions, suggerències i al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
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5.

APROVACIÓ INICIAL DEL
PROJECTE D’OBRES: CONSTRUCCIÓ DEL
COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND DE
MOLLERUSSA.

Antecedents:
El Projecte tècnic té per objecte definir i valorar les obres necessàries per tal de construir un
nou col·lector per desaiguar les aigües pluvials de la zona de la Plaça Manuel Bertrand,
donant continuïtat a l’antiga mina existent que actualment funciona de manera parcial,
redactat pel Sr. Joan Santacana Espasa, enginyer de camins, canals i ports amb el núm. de
col·legiat 33.51 per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, amb un pressupost d’execució
per contracta per import de 173.463,74 €.
El Projecte tècnic preveu la possibilitat de la seva realització en diverses fases executives
diferenciades en els següents lots:
Lot 1: tram P1 a P4 i P5 A P9. PEC 149.987,13 €
Lot 2: tram entre P4 i P5. PEC 23.476,60 €
En la data 6 de setembre de 2017 s’ha emès l’informe tècnic favorable per part de Carles
Guerrero Sala, arquitecte dels Servies tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de responsable tècnic de les actuacions promogudes dins de l’àmbit del Pla de
barris.
Fonaments de dret:
L’article 14.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que quan una obra ordinària admeti
fraccionament, podrà ser objecte de diferents projectes separats, relatius a cadascuna de les
parts que la integren, sempre que aquests siguin susceptibles d’utilització independent per a
l’ús general o per al servei o puguin ser substancialment definides. En tot cas, s’ha de dictar
una resolució administrativa prèvia que fonamenti la conveniència i possibilitat del
fraccionament. En el mateix sentit es pronuncia l’article 86.3 del Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
el qual estableix la possibilitat de realització independent de cada una de les parts
mitjançant la seva divisió en lots.
Amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic. Atès que l’esmentat projecte no ha estat
elaborat pels serveis tècnics municipals, aquests l’han d’examinar i emetre un informe sobre
el compliment de la normativa i prescripcions que regulin la matèria, de conformitat amb
allò establert a l’article 36 del ROAS. La documentació necessària és la d’un projecte d’obra
local ordinària i ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala l’article 24 del
ROAS i, si s’escau, la documentació addicional que assenyala l’article 25 del ROAS.
Vist que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article
37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el
procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i
manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. Així mateix, s’ha de
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sotmetre simultàniament al tràmit d’audiència, si escau, a les administracions les
competències dels quals tinguin incidència en l'objecte del projecte.
Atès el que estableixen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN COL.LECTOR D’AIGÜES
PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND DE MOLLERUSSA, amb un pressupost
d’execució per contracta per import de 173.463,74 € i autoritzar el seu fraccionament en els
dos lots següents:
Lot 1: tram P1 a P4 i P5 A P9. PEC 149.987,13 €
Lot 2: tram entre P4 i P5. PEC 23.476,60 €
Tercer. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Quart. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part del Ple municipal.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: CONSTRUCCIÓ DE LA
VORERA LATERAL DE LA RONDA PONENT DE MOLLERUSSA. EXP. 15/2017.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma consistents en la
construcció d’una vorera al lateral situat a l’oest del vial Ronda de Ponent de Mollerussa, de
conformitat amb el document tècnic que ha estat redactat pels Serveis tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnics municipals. El pressupost d’execució per
contracta de les obres ascendeix a la quantia de 37.648,71 euros IVA inclòs.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex I del TRLCSP és la següent: Divisió
45. Grup 45.2. Classe 45.21.
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 50.000,00 euros.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el Pressupost presentat per l’empresa ARROQUETES, SL per import de 27.999,00 €
(IVA exclòs), el qual es considera el més avantatjós econòmicament pels interessos
municipals. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
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professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR de les obres de
CONSTRUCCIÓ DE LA VORERA LATERAL DE LA RONDA DE PONENT DE
MOLLERUSSA. EXP. 15/2017. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la
contractació amb càrrec a la partida pressupostària núm. 07 1532 6190005 del
Pressupost de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa
ARROQUETES, SL en els termes següents:


Preu d’adjudicació: 33.878,79 € 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’UN (1)
MES de conformitat amb la documentació tècnica aprovada.



Supervisió de les obres: L'Ajuntament designarà un tècnic amb titulació adequada i
suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, que tindrà encomanada la
supervisió de l’execució de les obres.



Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes
en el document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.



Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.



Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.

Tercer. Condicionar l’eficàcia de l’acord d’adjudicació a l’aprovació definitiva del document
tècnic.
Quart. Notificar el present acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals
adients, i donar-ne trasllat als Serveis municipals competents als efectes oportuns.
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL
MUNICIPI DE MOLLERUSSA EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER (EXP.
03/2017). ADJUDICACIÓ.
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Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 03 d’agost de 2017, es va aprovar
l’expedient de contractació del subministrament que té per objecte la SUBSTITUCIÓ DE LA
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT FINANCER (EXP. 03/2017), mitjançant el procediment negociat sense
publicitat i la tramitació administrativa ordinària. Així mateix, es va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.
Efectuats els tràmits procedimentals pertinents, la Mesa de contractació, reunida en la data
31 d’agost de 2017 va acordar proposar l’adjudicació del contracte a favor de l’entitat
financera BBVA i li va requerir que aportés la documentació establerta a la clàusula 21 del
PCAP.
Atès que l’empresa ha complert satisfactòriament el requeriment efectuat, procedeix acordar
l’adjudicació del contracte al seu favor en el termini de cinc dies següents a la recepció de la
documentació requerida, atenent a allò establert a l’article 151.3 del TRCSP.
En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. DECLARAR vàlida la licitació del contracte de subministrament que té per objecte la
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER (EXP. 03/2017), mitjançant la
tramitació administrativa ordinària i el procediment negociat sense publicitat, aprovada per
acord de la Junta de Govern de data 03 d’agost de 2017.
Segon. ADJUDICAR el contracte de subministrament que té per objecte la SUBSTITUCIÓ
DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER (EXP. 03/2017) a favor de l’entitat financera
BBVA. El contracte s’executarà d’acord amb allò establert al Plec de clàusules
administratives particulars, la proposta presentada pel licitador i acceptada per
l’Ajuntament, en els termes econòmics següents:
1. Proveïdor: FIELDTURF POLIGRAS
2. Termini de l’arrendament financer: 48 mesos
3. Pressupost de l’equipament: 42.315,39 €
4. Import quota mensual de pagament: 865,91 € (IVA exclòs)
5. Import total de l’arrendament financer: 41.563,68 € (IVA exclòs)
6. Import de l’opció de compra final: 850 € (IVA exclòs)
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i requerir-la perquè formalitzi
el contracte en document administratiu en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de la present adjudicació de conformitat amb
allò establert a l’aticle 156.3 in fine TRLCSP.
El contracte de subministrament en la modalitat de l’arrendament financer que s’ha de
formalitzar amb l’entitat financera ha de contenir unes clàusules que concretin els aspectes
següents:
- La condició de l’entitat financera com a propietària del bé; cal especificar el
fabricant o el proveïdor a què s’ha adquirit.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

- La inclusió de les previsió de que l’entitat arrendadora subroga a la persona
arrendatària usuària, l’Administració, per a l’exercici dels requeriments, accions i
drets envers el fabricant o proveïdor en relació amb els eventuals vicis o defectes
dels béns subministrats que es posin de manifest durant el període de garantia.
- Ha d’incloure necessàriament una opció de compra del bé arrendat i finançat per
l’entitat de crèdit.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.”
8.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2566 (34/2017), BAR,
AL CAMÍ D’ARBECA, 2, A PETICIÓ DE JOSÉ LUÍS MARTÍN CANO.

En data 16 d’agost de 2017 el Sr. José Luís Martín Cano, presenta la comunicació de canvi
de nom de l’activitat de bar al camí d’Arbeca, 2.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de canvi de nom d’activitats, en data 16
d’agost de 2017, següent:
Número d’expedient: 2566/34/2017
Titular: José Luís MARTIN CANO
Denominació: bar (canvi de nom)
Emplaçament: camí d’Arbeca, 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 0814/16.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
JOSE LUIS MARTIN CANO
ACTIVITAT:
BAR
EMPLAÇAMENT:
Camí d’Arbeca núm. 2
Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Sònia Jiménez Bueno (exp. 814/C/16)
EXPEDIENT:
2566/2017
NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM

X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 7 de setembre de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada i l’esmena de les deficiències detectades en l’acta de
comprovació referida a l’expedient 2566/2017 de canvi de nom de l’expedient anterior instat per
Sònia Jiménez Bueno (exp. 814/C/16).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels nous
titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
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Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable que emeti l’Agència de
Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de
servei de taula, si s’escau, per proporcionar
al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

-

Valors límit d’immissió en dB(A)

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)

Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

-

-

-

-

-

Sales d’estar
35
Dormitoris
30
Despatxos professionals
35
Oficines
40
Zones d’estada
40
Dormitoris
35
Aules
35
Sales de lectura, audició i
30
exposició

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls,vibracions, fums i olors caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures
correctores que siguin necessàries.
Els elements de cocció d’aliments tipus forn i similars no podran instal·lar-se a la zona de
magatzem, havent de fer-ho a l’espai destinat a cuina que disposa de sistema d’extracció
de fums vehiculat a coberta de l’edifici.
La zona de bar 2 de l’establiment amb entrada pel carrer Llorenç Vilaró, atès que no
disposa de porta de tancament, no podrà instal·lar elements de reproducció sonora com
música o televisió. En cas de molèsties per sorolls al veïnat d’aquest espai caldrà instal·lar
una porta per complir amb el requisits d’establiment tancat que figuren al projecte tècnic i
mantenir-la tancada respecte la via pública.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal: no és necessari el permís
d’abocament d’aigües residuals del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors de
greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
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Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per facilitar
primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
En compliment de la Llei 42/2010, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 28/2005,
de de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme, es prohibeix fumar a la zona
de bar ampliada atès que estant cobert i disposant de més de dues parets laterals, no
compleix amb els criteris d’espai a l’aire lliure,
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i
l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable mitja hora els divendres,
dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de vacances i en
determinades festivitats.
Aforament màxim permès de l’establiment de 40 persones: 18 persones a la zona de bar
existent amb entrada pel camí d’Arbeca i 22 persones a la zona ampliació de bar amb
entrada pel carrer Llorenç Vilaró.
Responsabilitat d’evitar molèsties als veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les quanties
mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als
menors d’edat.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions a disposició del públic.
Autorització i compliment legislació de funcionament de màquines recreatives.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, gas butà, climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 ANYS A
PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ D’INICI DE L’ACTIVITAT.”
-

9.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2570 (38/2017),
VENDA AL DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS, A LA PLAÇA MAJOR, 16, LOCAL
2, A PETICIÓ DE NÚRIA SANS GASULL.

En data 6 de setembre de 2017, la Sra. Núria Sans Gasull presenta la comunicació de canvi
de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a
la venda al detall de roba i complements a la plaça Major, 16, local 2.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
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Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 28 d’agost de 2017, següent:
Número d’expedient: 2570/38/2017
Titular: Núria SANS GASULL
Denominació: venda al detall de roba i complements (canvi de nom)
Emplaçament: plaça Major, 16, local 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 148/72.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil de l’establiment de 20,00 m2.

10.

EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DELS VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL. (EXP. A01/2017). ADJUDICACIÓ.

La Junta de Govern local, en sessió de data 25 de maig de 2017 va autoritzar l’alienació de
diversos vehicles de tracció mecànica retirats de la via pública per abandonament.
D’acord amb allò establert l’article 615 del Codi Civil i 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, fou publicat al tauler municipal d’edictes i al BOP núm. 105, del dia 1 de juny de
2017, un anunci d’informació pública als efectes de donar publicitat al llistat de vehicles
afectats i retirats de la via pública i que es troben en el dipòsit municipal. Durant el termini
legal de 20 dies, els propietaris dels mateixos no han procedit a retirar-los ni han efectuat
cap reclamació o al·legació.
Transcorregut el termini indicat, ha estat presentada una proposta per a l’adquisició dels
vehicles relacionats a l’annex del present acord per part de DESBALLESTAMENTS ESTEBAN
FERNÁNDEZ amb una oferta econòmica de DOS-CENTS EUROS (200€).
Pel que fa referència a l’oferent, s’acredita que consta inscrit en el Registre General de
Gestors de Residus de la Generalitat de Catalunya, tal i com exigeixen el Decret 115/94, de
6 d’abril i el Decret 217/99, de 27 de juliol.
Vistos els antecedents exposats i, atès el que al respecte s’estableix a l’article 86 del Text
Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. conforme la
redacció donada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre, 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 seus membres ACORDA:
Primer. Atendre la sol·licitud d’adquisició presentada per DESBALLESTAMENTS ESTEBAN
FERNÁNDEZ i, en conseqüència, aprovar l’alienació directa dels vehicles que figuren en
l’annex al present acord al seu favor, pel preu ofert i acceptat de DOS-CENTS Euros
(200€), essent a càrrec del beneficiari-adquirent les despeses de trasllat des del dipòsit
municipal a les instal·lacions pròpies i les gestions oportunes per a procedir a la tramitació
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de la baixa definitiva dels vehicles.
Segon. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a Intervenció de Fons i a la Policia Local, als
efectes oportuns.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per a fer
efectius aquests acords.
---------------------------ANNEX
Relació de vehicles en dipòsit
DE TRACCIÓ MECÀNICA: Turismes.
MATRÍCULA
L-1519-Y
B-0843-WG
L-3762-X
V-5570-ED
L-4055-AC
L-4165-V
L-8160-O

MARCA - MODEL
Seat Toledo
Seat Ibiza
Volkswagen Golf
Ford Orion
Opel Vectra
Renault Express
Renault Express

DE TRACCIÓ MECÀNICA: Ciclomotors.
MATRÍCULA
C-5309-BGB
11.

MARCA - MODEL
Derbi Variant

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. JOSE LUIS MARTIN CANO “TABERNA EL MOS” N. EXP. OVP-TC: 2017/041

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per José Luís Martín Cano titular de l’establiment
denominat “Taberna el Mos”, 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: José Luís MARTÍN CANO
Nom comercial: Taberna el Mos
Ubicació: Camí d’Arbeca, 2
Metres quadrats: 16 m2
Període autoritzat: setembre i octubre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/041

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

3. Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.

L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).

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




No es podrà ocupar la plaça els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat
setmanal.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
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Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.



Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000293294.
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.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2017/042

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: setembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/042

2. Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:

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





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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000295.
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.
13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
LEONOR SOLÉ PALAFOIX, N. EXP. OVP-Q: 2017/004

QUIOSC

SRA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. SOLÉ PALAFOIX, Leonor demanant
autorització municipal per poder posar un quiosc per a la venda de castanyes 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:
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Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: LEONOR SOLÉ PALAFOIX
Nom comercial: Quiosc Leonor (venda de castanyes)
Ubicació: Plaça de l’Ajuntament (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: octubre i novembre de 2017
N. EXP. OVP-Q: 2017/004

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.

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

L’emplaçament del quiosc serà decidit en el moment de la col·locació.
Segon. Elevar
1777000004.

a

definitiva

les

autoliquidacions

practicades,

assignant-li

el

N.LID:

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.
14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 17
de setembre, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi un teatre infantil.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,
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Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 17 de
setembre, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi un teatre infantil.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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:
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Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD PDECAT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Rosalía Carnicé, en representació de
PdeCAT, en què demana autorització per utilitzar la sala teatre de l’Amistat el dia 19 de
setembre, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una xerrada.
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, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a PdeCAT, la utilització de la sala teatre de l’Amistat el dia 19 de
setembre, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una xerrada.
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.
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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.
16.

SOL·LICITUD AECC DE LLEIDA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ PLA D’URGELL, EN CAS DE PLUJA, EL DIA 17 DE
SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Ana Rodriguez, en representació de
AECC de Lleida, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Pla d’Urgell, en cas de
pluja, el dia 17 de setembre, durant tot el dia, per realitzar-hi la tallada i vermut solidari.
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 AECC de Lleida, la utilització del Pavelló Pla d’Urgell, en cas de pluja, el
dia 17 de setembre, durant tot el dia, per realitzar-hi la tallada i vermut solidari.
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.
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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.
17.

SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL I L’APARCAMENT SUPERIOR DE LA
ZONA DE LA SERRA DEL DIA 22 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Naila Porta, en representació de
l’Institut Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la zona del Camp de Futbol i
l’aparcament superior d ela zona de La Serra per poder estacionar els remolcs i camions dels
cavalls, amb motiu de les proves d’accés a tècnic esportiu en disciplines hípiques que es
celebraran del dia 22 de setembre fins al 2 d’octubre de 2017.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
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Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

La Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 325/2015, de 15 de juny, i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponen, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut Mollerussa, la utilització de la zona del Camp de Futbol i
l’aparcament superior d ela zona de La Serra per poder estacionar els remolcs i camions dels
cavalls, amb motiu de les proves d’accés a tècnic esportiu en disciplines hípiques que es
celebraran del dia 22 de setembre fins al 2 d’octubre de 2017.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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.
18.

SOL·LICITUD CREU ROJA EL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER PODER REALITZAR LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE SOCIS PELS CARRERS
DEL MUNICIPI DIVERSOS DIES DE 2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Àngel, en representació de la Creu Roja El
Pla d’Urgell, en què demana autorització per poder realitzar la Campanya de captació de
socis “face to face” als carrers del municipi, de les 10.00h fins a les 14.00h i de les 16.00h
fins a les 20.00h, els dies 20 de setembre, 18 d’octubre, 8 de novembre i 13 de desembre
de 2017.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Creu Roja El Pla d’Urgell per poder realitzar la Campanya de
captació de socis “face to face” als carrers del municipi, de les 10.00h fins a les 14.00h i de
les 16.00h fins a les 20.00h, els dies 20 de setembre, 18 d’octubre, 8 de novembre i 13 de
desembre de 2017.
El lloc d’ubicació al recinte del mercat setmanal serà a la Pl. Manuel Bertrand (davant de la
joieria Pere Tena, on indiqui la Policia Local).
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.
19.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA ROTONDA DE LA SARDANA EL
DIA 16 DE SETEMBRE DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per ocupar la via pública, zona de la
rotonda de la Sardana i primer tram del Passeig de la Sardana (zona davant del supermercat
Plus Fresc), a partir de les 17.00h, senyalització i desallotjament dels aparcaments, amb
motiu de la celebració de la nova edició de la ballada de sardanes en commemoració el
Monument de la Sardana, el dia 16 de setembre de 2017.
Simultàniament, se sol·licita 30 taules, 300 cadires, connexions de llum, dos lavabos
portàtils, així com la col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge i desmuntatge de
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les taules i les cadires, i la col·laboració de la Policia Local per al tancament del trànsit i el
desallotjament dels aparcaments.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la ocupació de la via pública, zona
de la rotonda de la Sardana i primer tram del Passeig de la Sardana (zona davant del
supermercat Plus Fresc), a partir de les 17.00h, senyalització i desallotjament dels
aparcaments, amb motiu de la celebració de la nova edició de la ballada de sardanes en
commemoració el Monument de la Sardana, el dia 16 de setembre de 2017.
S’acorda facilitar-los una tarima, 30 taules, 300 cadires, connexions de llum, dos lavabos
portàtils, 12 tanques, així com la col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge i
desmuntatge de les taules i les cadires, i la col·laboració de la Policia Local per al tancament
del trànsit i el desallotjament dels aparcaments.
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.
20.

SOL·LICITUD SR. MONTSE SANS, BODEGA XAREL·LO, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ CELEBRAR CONCERTS A LA PLAÇA MAJOR ELS DIES 16, 23 I
30 DE SETEMBRE DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb La Baguetina i el Krostó, en què demanen autorització per poder utilitzar
l’espai de la Plaça Major els dies 16, 23 i 30 de setembre, de les 20.00h fins a les 24.00h,
per realitzar-hi concerts.
També demanen un escenari i connexió de llum.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb La Baguetina i el Krostó, la utilització de l’espai de la Plaça Major els dies 16,
23 i 30 de setembre, de les 20.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi concerts.
S’acorda facilitar-los un escenari i connexió de llum.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
Condicionants:

La ubicació de l’escenari serà on es troba el punt de llum, davant de la Farmàcia.

Durant l’actuació, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les
Vibracions de Mollerussa.

A partir de les 23.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció musical
per tal de respectar els descans dels veïns.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD AMPES ESCOLES DE MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS
AMB MOTIU DE LA FESTA “POSA’T LA GORRA” EL DIA 24 DE SETEMBRE DE
2017

Vistes les peticions presentades per les AMPES Escola Les Arrels, Col·legi El Carme, Escola
Ignasi Peraire i Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, en què sol·licita la utilització de diversos
espais municipals amb motiu de realitzar la festa “Posa’t la Gorra” vinculada a l’AFANOC en
benefici de la Casa dels Xuclis per a famílies afectades pel càncer infantil, que és durà a
terme el proper dia 24 de setembre de 2017.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a les AMPES Escola Les Arrels, Col·legi El Carme, Escola Ignasi
Peraire i Escola Pompeu Fabra de Mollerussa a celebrar la festa “Posa’t la Gorra”
vinculada a l’AFANOC en benefici de la Casa dels Xuclis per a famílies afectades pel càncer
infantil, el proper dia 24 de setembre, en les instal·lacions següents:
- PARC MUNICIPAL: realitzar les activitats durant el matí.
- PAVELLÓ PLA D’URGELL: en cas de pluja realitzar les actes.
- SALA 5 del Teatre l’Amistat: el dia 18 de setembre, de les 21.00h fins a les 22.30h, per
realitzar-hi una reunió.
Així mateix s’acorda facilitar-los 60 taules, 400 cadires, escenari, 25 tanques, 5 o 6 punts
d’escombraries, els punts de llum que se’n disposa, 25 peus de formigó i una plataforma
elevadora.
S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
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materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD ACUDAM, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 23 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Andreu Garcia, en representació de
l’Associació ACUDAM, en què demana que se’ls faciliti un equip de so i micròfons, amb motiu
de la celebració del servei d’habitatges de l’entitat (C/Mestre Josep Capell, 29) que és dura a
terme el dia 23 de setembre de 2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació ACUDAM, en què demana que
se’ls faciliti un equip de so i micròfons, amb motiu de la celebració del servei d’habitatges de
l’entitat (C/Mestre Josep Capell, 29) que és dura a terme el dia 23 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 al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
23.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-08-2017 A
31-08-2017).
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Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-08-2017 a 31-08-2017.
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 01-08-2017 a 31-082017, 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 €
€
€
304,80 €
24,24
70,00
7,14 €
24,24 €
0,00 €
60,60 €
122,50 €
253,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,75 €
90,42 €
36,36 €
35,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
342,84 €
84,84 €
52,50 €
180,84 €
84,84 €
52,50 €
152,40 €
0,00 €
8,75 €
159,54 €
24,24 €
0,00 €
€
€
160,73 €
24,24
61,25
€
€
349,98 €
72,72
78,75
7,14 €
84,84 €
52,50 €
7,14 €
24,24 €
0,00 €
545,40 €
542,50 €
2.016,55 €

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.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
24.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-08-2017 A 31-08-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-08-2017 a 31-08-2017.
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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-08-2017 a 31-08-2017, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME
ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
CLOTA
COLL
M.ANGELS
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

RAMON

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVÍ
GAVALDA
LORENTE
TORRES
VICO

JAUME
ALBERT
ANTONIO

PUEYO

VIVAS

BONET
BONET
PORTA
RAMIREZ

GOMEZ
GOMEZ
RUIZ
VENDRELL

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
COT
LLURBA
MAQUEDA
MUÑOZ
NABAU
MATA
OLIVEROS
VILLORBINA
PASU
SETO
FARRE

Import

Total

0,00 €
117,81 €
117,81 €

Import
145,86 €
Total
145,86 €
Import
26,18 €
Total
26,18 €
Import
107,15 €
238,20 €
142,92 €
595,68 €
183,60 €
183,60 €
28,56 €
57,12 €
1.536,83 €

SAMUEL
MARIA
ESTHER
ANNA
ADELINA

I SERVEIS MUNICIPALS.

Import
213,18
65,45
22,44
800,36
439,45
20,40
22,44

ROSENDO
JORDI
JUAN
JORDI
FRANCISCO
IONEL
JORDI
Total

€
€
€
€
€
€
€

1.583,72 €

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.
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25.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 34/2017

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 28.903,97€.
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 14 de setembre existeixen 2
factures sense consignació pressupostaria per import global de 5.687,04€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures número 34/2017, per import global de 28.903,97€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
26.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 21/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 21/2017, que inclou 14 expedients i que importa la
quantitat 5.463,26 €.
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.
27.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 09/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 09/2017, que inclou 22 expedients i que
importa la quantitat de 709,81 €.
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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.
28.

COMPENSACIÓ DE DEUTES DE RÈTOLS BONET, SL.

Atès que Rètols Bonet, SL té pendent d’ingressar la liquidació 1709000029, per import total
de 107,10 €, referent a taxa per la instal·lació d’anuncis, cartelleres, aparadors i vitrines
ocupant el domini local, corresponent a la facturació del 2n. trimestre de 2017 per publicitat
en mupis.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures emeses per Rètols Bonet.

Data factura
10/05/2017
18/07/2017

Núm. factura Import factura Import a compensar Import pendent
17066
42,35
42,35
0,00
17118
90,75
64,75
26,00
TOTALS
133,10
107,10
26,00

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de dutes entre ambdós.
Atès que l’article 56 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un
obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits
reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que
reglamentàriament s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORDS:
Primer.- Aprovar la compensació de deutes relacionats entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
empresa Rètols Bonet, SL, per import total de 107,10 €.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
adients.
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Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
29.

ATORGAMENT A LA SRA. MARIA HEREDIA VIZCAINO D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00059-9277L.

Vist l’expedient tramitat per Maria Heredia Vizcaino (amb DNI 05139277 L ) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Maria Heredia Vizcaino
DNI: 05139277 L
Núm. expedient: 25137-2017-00059-9277L
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: setembre 2027
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
30.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA

30.1.- SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 DE MARÇ” EL DIA 16 DE
SETEMBRE DE 2017
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Codina, en representació del Club
Bàsquet Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Poliesportiu “19 de
Març” el dia 16 de setembre, de les 08.30h fins a les 20.00h, per realitzar-hi la celebració de
les fases de nivell de la categoria infantil femení.
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 al Club Bàsquet Mollerussa, la utilització del Pavelló Poliesportiu “19 de
Març” el dia 16 de setembre, de les 08.30h fins a les 20.00h, per realitzar-hi la celebració de
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les fases de nivell de la categoria infantil femení.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quaranta-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.

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

