AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i nou minuts del dia 28 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 317,06 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

197/2017
MATULIAUSKIENE BALDA, JANINA
Av Jaume I, 33, 3r 3a
21,14
12,00
0,00
0,00
0,00

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

199/2017
CP SANTA CRISTINA, 48
C/ Santa Cristina, 48
136,11
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

68,06
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:

200/2017
CAMATS COMA, JORDI
C/ Santa Joaquima de Vedruna, 17, 1r 2a
27,83
13,92
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:

201/2017
BALI, MIMOUNA EL
C/ Santa Cristina, 15
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

202/2017
SEGURA MINGUELL, MIQUEL
C/ Dr. Josep Lluch, 19
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. EXP. 16/2017.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació de les obres menors de conservació i
manteniment consistents en la demolició del paviment existent i reposició d’aquest ferm
amb formigó reglejat del camp de futbol municipal.
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 de la Directiva 2014/24/UE és la
següent: Divisió 45. Grup 45.4. Classe 45.43.
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
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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
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.
Vista el pressupost presentat per l’empresa SERBONIU, SL el qual importa la quantitat de
1.166,60 € (IVA inclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA les obres que tenen per objecte la
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comporta la contractació amb
càrrec a la partida pressupostària núm. 12 3420 2120000 del Pressupost de
l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de JOSPEP ESTEBAN
en els termes següents:


Pressupost d’adjudicació: 1.411,58 € 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: Les obres hauran d’estat totalment executades en el termini
màxim d’una setmana sota la supervisió dels Serveis tècnics municipals.



Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
disposicions mínimes de seguretat i salut establertes legalment durant l’execució de
l’obra.



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.
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 als efectes
oportuns.”
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4.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
ESTUDI
HIDROGEOLÒGIC DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 38/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració d’un
informe per conèixer la capacitat d’infiltració de les graves existents al medi subterrani de
les aigües de pluja canalitzades de l’Avinguda Catalunya, en el tram comprès entre la plaça
de Sant Jaume i el carrer Ferrer i Busquets, així com la potencial afecció d’aquesta infiltració
a les fonamentacions dels edificis.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II amb la referència CPV 71356300-1 “Serveis de
recolzament tècnic”.
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 TRLSCP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL per l’ import total de 7.503,84 € 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
objecte l’elaboració
DE MOLLERUSSA.
càrrec a la Partida
l’exercici 2017.

la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
d’un ESTUDI HIDROGEOLÒGIC DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA
Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte amb
Pressupostària 10 1533 6190009 del Pressupost de despeses per a

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL conforme les següents condicions:


de

G3

Objecte del contracte:
L’objecte principal del treball és la redacció d’un informe per conèixer la capacitat
d’infiltració de les graves existents al medi subterrani de les aigües de pluja canalitzades
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de l’Avinguda Catalunya, en el tram comprès entre la plaça de Sant Jaume i el carrer
Ferrer i Busquets, així com la potencial afecció d’aquesta infiltració a les fonamentacions
dels edificis.


Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 9.079,65 € IVA vigent inclòs (7.503,84
€ + IVA).
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 per a l’elaboració de l’informe s’estableix en 4 setmanes des de la finalització
dels treballs de camp.



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.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.

Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: VISUALITZACIÓ
ARQUITECTÒNICA DE LA REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER ACADÈMIA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 39/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la visualització
arquitectònica de la repavimentació del carrer Acadèmia de Mollerussa que es troba 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.
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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 Sr. Santiago Mañero Navarro (MAAD ARQUITECTURAL VISUALIZATION) per
l’import total de 550,00 € IVA exclòs. L’ empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
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 DEL CARRER ACADÈMIA DE MOLLERUSSA. 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 SANTIAGO
MAÑERO NAVARRO amb el NIF: 47156918-H conforme les següents condicions:


Objecte del contracte:

L’objecte del treball és la producció d’una visualització arquitectònica corresponent a la
reforma del carrer Acadèmia de Mollerussa que es troba dins de l’àmbit del Pla de Barris de
Mollerussa. Fase 1.


Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 665,5 € IVA vigent inclòs (550,00 +
IVA).



Pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini d’execució:
El termini de redacció de l’estudi s’estableix en 15 dies.



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.
La incorporació de la factura tindrà els efectes de document contractual.
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Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE MONITOR/SOCORRISTA A LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA. EXP.
40/2017.

L’Ajuntament de Mollerussa té previst l’obertura del servei de la piscina coberta per la
temporada 2017/18 i el començament de les activitats aquàtiques. Per tal de donar
compliment a la normativa sectorial, és necessari disposar del servei de socorrisme aquàtic i
el de monitoratge dels cursets de natació durant l’horari d’obertura. L’objecte d’aquest
contracte és la prestació del servei de monitor de natació i socorrista aquàtic, com a
conseqüència de la falta de disponibilitat de mitjans personals per a cobrir les necessitats
administratives que cal satisfer.
Les prestacions objecte del contracte corresponen a les tipificades al Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), en la modalitat de contracte de serveis previst als articles 10, 301 i
següents. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat d’acord amb la
categoria 26 de l’Annex II.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, caldrà que
l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la
prestació objecte del contracte (art. 138.3 i 111.1 del TRLCSP).
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.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 4.888,43 € (IVA exclòs) a raó de 35 h
setmanals x 13 setmanes x 10,7438 €/h (IVA exclòs), presentada per part del Consell
Esportiu del Pla d’Urgell, entitat privada sense ànim de lucre que en els seus estatuts preveu
l’oferiment de serveis als Ajuntaments de la comarca. Atès que l’entitat disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial 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 la tramitació de l’expedient de contractació menor del SERVEI DE
MONITOR/SOCORRISTA A LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA. Simultàniament,
s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec a del Pressupost de despeses
de l’exercici 2017.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor del CONSELL
ESPORTIU DEL PLA D’URGELL, d’acord amb els següents estipulacions:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la prestació del servei de monitor i de socorrista aquàtic en
els termes següents:
Monitor de natació/ socorrista aquàtic: 2 persones.
Hores del servei: 35 h/setmanals.
Durada aproximada: Del 2 d’octubre al 31 de desembre de 2017 (13 setmanes).
Preu hora servei: 10,7438 € (IVA exclòs)
Import total: 35 h x 13 setm x 10,7438 €/h = 4888.43 € + 1026.57 € (21% IVA) =
5.915 €.
2. Retribució del servei:






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/es factura/es per l’òrgan
competent.
3. Pròrrogues 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.
4. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu: art. 28.2 i 111
TRLCSP La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents als efectes oportuns.”
7.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2573 (41/2017). DESCRIPCIÓ: VENDA AL
DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS. EMPLAÇAMENT: CARRER D’ARBECA, 3,
LOCAL 4. TITULAR: NEREA SALVIA CARVAJAL.

En data 21 de setembre de 2017 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, 4, local 3.
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 21 de
setembre de 2017, següent:
Número d’expedient: 2573/41/2017
Titular: NEREA SALVIA CARVAJAL
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Denominació: venda al detall de roba i complements
Emplaçament: carrer d’Arbeca, 3, local 4
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
Superfície construïda total 66,00 m2.
Caldrà complir l’altura mínima interior de 2,5m a la zona de venda.
8.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2575 (43/2017). DESCRIPCIÓ: AGÈNCIA
IMMOBILIÀRIA. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DEL CANAL, 1E, LOCAL 1.
TITULAR: MODESTO ALBERTO MOR NOSAS.

En data 21 de setembre de 2017 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a agència immobiliària a l’avinguda del Canal, 1E, local
1.
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 21 de
setembre de 2017, següent:
Número d’expedient: 2575/43/2017
Titular: Modesto Alberto MOR NOSAS
Denominació: agència immobiliària
Emplaçament: avinguda del Canal, 1E, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
Superfície construïda total destinada a l’activitat de 170,69 m 2.
Inscripció al Registre d’Agents immobiliaris de Catalunya, gestionat pel Departament
de Governació, Administracions públiques i Habitatge.
9.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2576 (44/2017),
MAGATZEM DE MANIPULACIÓ DE FRUITA I VERDURA PER DISTRIBUCIÓ AL
DETALL, AL CARRER SANT JAUME, 12, A PETICIÓ DE JUAN CARLOS CULEBRAS
PALACIOS.

En data 21 de setembre de 2017 el Sr. Juan Carlos Culebras Palacios presenta la
comunicació municipal de canvi de nom amb règim de comunicació prèvia per a l’activitat de
magatzem de manipulació de fruita i verdura per distribució al detall.
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 el canvi de nom de la comunicació prèvia en data 21 de
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setembre de 2017 , següent:
Número d’expedient: 2576/44/2017
Titular: Juan Carlos CULEBRAS PALACIOS
Denominació: magatzem de manipulació de fruita i verdura per distribució al detall
Emplaçament: carrer de Sant Jaume, 12
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
2416/15.
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 97m2.
Inscripció al registre municipal d’activitats alimentàries de venda minorista.
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. M. TERESA BRUSAU ALBERT “ENTRE PA I PA” N. EXP. OVP-TC:
2017/043.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. M. Teresa Brusau Albert titular de
l’establiment denominat “Entre Pa i Pa”, 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. 235/2015, 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: M. TERESA BRUSAU ALBERT

Nom comercial: Entre Pa i Pa

Ubicació: C/ Ferrer i Busquets xamfrà Passeig de la Salle (lloc on indiqui la Policia Local)

Metres quadrats: 4 m2

Període autoritzat: de gener a desembre de 2017

Núm. Exp. OVP-TC: 2017/043
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.
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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.





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.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000296.
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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11.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
FRANCISCO CAÑADILLAS GARCÍA, N. EXP. OVP-Q: 2017/005.

QUIOSC

SR.

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






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: FRANCISCO CAÑADILLAS GARCIA
Nom comercial: Quiosc Cañadillas
Ubicació: Av. del Canal xamfrà C/Arbeca (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: setembre de 2017
N. EXP. OVP-Q: 2017/005

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 cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.

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

No es podrà sobrepassar el període d’autorització.

L’espai de l’ocupació serà exclusivament per quiosc, no es pot ocupar amb taules i
cadires.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1777000005.
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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12.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0798.

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 0798 ubicada al carrer Ferran Puig, 26 bxs. 3, i que figura com
a titular a favor de Montserrat Companys Pellicer.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 0798, ubicada al carrer Ferran Puig, 26, bxs. 3, i que figura com a
titular a favor de Montserrat Companys Pellicer.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
13.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1119.

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1119 ubicada al carrer Aragó, 14, i que figura com a titular a
favor de Miquel Polo Silvestre.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 1119, ubicada al carrer Aragó, 14, i que figura com a titular a favor de
Miquel Polo Silvestre.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
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14.

SOL·LICITUD AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CAL-MET DE MOLLERUSSA, EN
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA EL DIA
30 DE SETEMBRE DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Gerard Martín, en representació de l’Agrupament Escolta i
Guia Cal Met de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Parc de La Serra el
dia 30 de setembre, de les 09h a les 17h, per realitzar-hi el pas de branca.
També demana un escenari gran, 300 cadires, 100 taules, connexió de llum i l’obertura dels
lavabos. I el Pavelló 125è aniversari en cas de pluja.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Cal Met de Mollerussa, la utilització del
Parc de La Serra el dia 30 de setembre, de les 09h a les 17h, per realitzar-hi el pas de
branca.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un escenari gran, 300 cadires, 100 taules, connexió de llum
i l’obertura dels lavabos, i el Pavelló 125è aniversari en cas de pluja.
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.

Deixar les cadires i taules degudament apilades i endreçades, un cop finalitzada la celebració.

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 DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA
FESTA “BIG-FEST” PER AL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2017.

Vista la petició presentada per la Sra. M. Eugènia Romà, en representació de la Colla dels
50, en què demanen autorització per utilitzar els Pavellons Firals del dia 5 al 8 d’octubre, per
realitzar-hi la festa anomenada “Big-Fest” que se celebrarà el proper dia 7 d’octubre de
2017.
També demana que se’ls facilitin un escenari, connexions i potència de llum, taules, cadires,
casetes per la venda de tiquets, tanques, una carretilla elevadora, tenir a disposició el
quartet de la megafonia i els canviadors.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició presentada per la Colla dels 50, la utilització dels Pavellons
Firals del dia 5 al 8 d’octubre, per realitzar-hi la festa anomenada “Big-Fest” que se
celebrarà el proper dia 7 d’octubre de 2017.
S’acorda facilitar-los un escenari, connexions i potència de llum, taules, cadires, 3 casetes
per la venda de tiquets, tanques, una carretilla elevadora que serà conduïda per una
treballador de l’ajuntament, tenir a disposició el quartet de la megafonia i els canviadors.
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
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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 per a què estiguin
disponibles i en condicions per al dia 17 d’octubre.

Serà responsabilitat dels peticionaris 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 MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR UNA ACTUACIÓ MUSICAL A LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Jesús David Montes, en representació del Movimiento
Misionero Mundial, en què demana autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça de
l’Ajuntament per realitzar-hi actuacions musicals de música cristiana i una conferència
relacionada a la societat actual amb la finalitat d’orientar als joves i adults a una millor
societat, de les 18.00h fins a les 22.00h, el dia 7 d’octubre de 2017.
També demana un escenari, connexió de llum i 100 cadires.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. Jesús David Montes, en representació del Movimiento
Misionero Mundial, la utilització de l’espai de l’Ajuntament per realitzar-hi actuacions

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

musicals de música cristiana i una conferència relacionada a la societat actual amb la
finalitat d’orientar als joves i adults a una millor societat, de les 18.00h fins a les 22.00h, el
proper dia 7 d’octubre de 2017.
S’acorda facilitar-los l’escenari, connexió de llum i 100 cadires.
Condicionants:

Durant les actuacions, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les
Vibracions de Mollerussa.
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.
17.

SOL·LICITUD VALERI BILBAO, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR UN RECINTE TANCAT EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2017.

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Valeri Bilbao, en què demana autorització
per utilitzar un recinte tancat el dia 7 d’octubre, per realitzar-hi una exposició canina.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Valeri Bilbao per la utilització d’un recinte
tancat el dia 7 d’octubre de 2017, ja que en aquesta data està ocupat per al muntatge d’un
altra activitat.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD DE L’AMPA ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2017.

Vista la petició de l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal
per a utilitzar les instal·lacions del centre indicat (el pati),el dia 8 d’octubre, de les 10h fins a
les 19h, per a realitzar-hi un dinar de famílies.
També demana 350 cadires, 60 taules i en cas de pluja, que es pugui utilitzar un pavelló
firal.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat al
Decret 218/2001, de 24 de juliol; es considera ús social aquell que satisfà necessitats de
diferents col·lectius socials sense ànim de lucre, i en concret per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives i altres similars de caràcter social. En aquest
sentit es fa constar que les AMPA’s gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis
per a les seves activitats.
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Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 218/2001, de 24
de juliol, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa per a la utilització de les
instal·lacions del centre indicat (el pati), el dia 8 d’octubre, de les 10h fins a les 19h, per a
realitzar-hi un dinar de famílies.
També s’autoritzen les 350 cadires, les 60 taules i la utilització d’un pavelló firal en cas de
pluja.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 218/2001, de 24 de juliol.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
Escola Les Arrels de Mollerussa, als efectes legals oportuns.
19.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
PODER POSAR UNA TAULA INFORMATIVA PER LA CAPTACIÓ DE SOCIS ELS
DIES 11 D’OCTUBRE, 22 I 29 DE NOVEMBRE DE 2017.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Solé, en representació de l’Associació
Espanyola contra el Càncer de Mollerussa (AECC), en què demana autorització per muntar
una taula informativa a la Pl. Major, els dies 11 d’octubre, 22 i 29 de novembre de 2017, de
les 10h a 13h i de les 17h a les 20.30h, per realitzar una campanya de captació de socis per
l’Associació.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), a muntar una taula
informativa els dies 11 d’octubre, 22 i 29 de novembre de 2017, de les 10h a 13h i de les
17h a les 20.30h, per realitzar una campanya de captació de socis per l’Associació.
El lloc d’ubicació al recinte del mercat setmanal serà a la Pl. Major, on indiqui la Policia Local.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD COLLA DELS 60, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL VESTÍBUL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 21 D’OCTUBRE DE
2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Virtut Díaz, en representació de la
Colla dels 60, en què demana autorització per utilitzar el vestíbul del Teatre de l’Amistat el
dia 21 d’octubre de 2017, a partir de les 20h, per realitzar una trobada i una visita al Museu
dels Vestits de Paper.
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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.
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 la Colla dels 60 a utilitzar el vestíbul del Teatre de l’Amistat el dia 21
d’octubre de 2017, a partir de les 20h, per realitzar una trobada i fer una visita al Museu
dels Vestits de Paper.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

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

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD ASOCIACIÓN TESTIGOS DE JEHOVÁ, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 21 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. José Antonio Trilla, en representació de
la Asociación Testigos de Jehová, en què demana autorització per utilitzar la Sala de Ball del
Teatre de l’Amistat el dia 21 d’octubre de 2017, a partir de les 16h a les 22.30h, per
realitzar obres de teatre i actuacions de joves.
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 la Asociación Testigos de Jehová a utilitzar la Sala de Ball del Teatre de
l’Amistat el dia 21 d’octubre de 2017, a partir de les 16h a les 22.30h, per realitzar obres de
teatre i actuacions de joves.
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.
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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.
22.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA DE DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU DE L’ENTITAT.

Vistes les peticions presentades per l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què sol·licita
tallar la circulació i prohibir aparcar a l’avinguda de la Generalitat, de les 11h a les 15h, del
dia 29 d’octubre de 2017, per a poder fer la inauguració de la nova seu de l’entitat a l’Edifici
Sociocultural Germans Freixes.
També demana un empostissat per la cobla, 400 cadires, 30 taules i la neteja del local el dia
anterior.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa poder tallar la circulació i prohibir
aparcar a l’avinguda de la Generalitat, de les 11h a les 15h, del dia 29 d’octubre de 2017,
per a poder fer la inauguració de la nova seu de l’entitat a l’Edifici Sociocultural Germans
Freixes.
També s’autoritza un empostissat per la cobla, 400 cadires, 30 taules i la neteja del local el
dia anterior.
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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.

Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 36/2017.

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.
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Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 52.793,41€.
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 28 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 36/2017, per import global de 52.793,41€.
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.
24.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 09/2017.

Vista la relació núm. 9/2017 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 9/2017, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 05/2017.

Vista la relació núm. 5/2017, d’anul·lacions de liquidacions de taxes de recaptació delegada
a OAGRTL, presentada per Intervenció de Fons i conforme els expedients individualitzats que
hi consten.
Examinats els mateixos i atesos els informes favorables, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 5/2017.
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Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
26.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 09/2017.

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 09/2017,
que inclou 8 expedients i que importa la quantitat 3.857,25 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
27.

RELACIÓ EXEMPCIONS IIVTNU 03/2017.

El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i la eficiència, va afegir un nou apartat c) a l’article 105.1 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), amb efectes des de l’1 de
gener de 2014 així com pels fets imposables anteriors a l’esmentada data no prescrits.
Aquest nou apartat c) de l’article 105.1 TRLRHL estableix l’exempció en les transmissions
de l’habitatge realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials amb ocasió de la
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix,
per a la cancel·lació de dutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, contretes amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres bens o drets en quantia suficient per
a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
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Vista la relació núm. 3/2017 d’exempció per IIVTNU i els expedients individualitzats que hi
consten.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- APROVAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex I (de la relació 3/2017), per reunir els requisits establerts a l’article
105.1.c) del TRLRHL.
Segon.- DESESTIMAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 3/2017), per NO reunir els requisits establerts a
l’article 105.1.c) del TRLRHL.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en els annexos indicats anteriorment amb oferiment dels recursos
legals adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
28.

PADRÓ TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LES VIES PÚBLIQUES – ANTENES
TELEFONIA MÒBIL, EXERCICI 2017.

Es dóna compte del padró de taxa per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl,
el sòl i la volada de les vies públiques – antenes telefonia mòbil, corresponent a l’exercici
2017, que importa un total de 10.000,00 €.
Examinat dit padró, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar el padró de taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
subsòl, el sòl i la volada de les vies públiques – antenes telefonia mòbil, exercici 2017.
Segon.- Que es comuniqui a les persones interessades el cobrament per rebut i l’ingrés
directe a la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació, en el cas que procedeixi.
29.

PADRÓ MERCAT SETMANAL OCTUBRE 2017

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’octubre de 2017, per un import de
9.436,62 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes d’octubre de 2017.
Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

30.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

30.1. APROVACIÓ DEL PROTOCOL PARTICULAR DERIVAT DEL PROTOCOL GENERAL
DELS SERVEIS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL
El Consell d’administració de la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL aprovà, en data 23 de
maig de 2013, el Protocol General dels Serveis de la XAL (en endavant, el Protocol General)
amb l’objecte de desenvolupar el seu objecte social, i concretament fixar el desplegament
estructurat i l’enunciació dels objectius estratègics, dels àmbits de suport i obligacions
assumides per la XAL i les diferents entitats que s’adhereixin al Protocol General. El Protocol
General ha estat modificat pel Consell d’Administració de la XAL en sessió de data 29 de
gener de 2015 i publicat al BOPB de data 11 de març de 2015, i per Resolucions 14/2016,
18/2016, 9/2017 i 12/2017 del Conseller delegat de la XAL, de dates 22 d’abril, 3 de juny de
2016 i de 9 de febrer i 20 d’abril de 2017 respectivament.
El Conseller Delegat de la XAL va aprovar, en data 14 de juliol de 2017, l’adhesió de
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA al Protocol General, així com a tots els seus annexos.
LERINFORM, (en endavant, entitat col·laboradora) és l’encarregada de la producció i emissió
de la programació radiofònica municipal.
Es Voluntat de les part que sigui LERINFORM qui assumeixi tots els drets i obligacions
derivats del Protocol General, i concretament les obligacions econòmiques derivades del
present Protocol Particular mentre sigui l’entitat encarregada de la producció i emissió de la
programació radiofònica municipal, amb aquesta finalitat es proposa:
Primer. Aprovar el Protocol particular, que s’adjunta com a annex a aquest acord, derivat
del protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual local, SL, per tal que sigui
LERINFORM Lleida SLU qui assumeixi tots els drets i obligacions derivats del Protocol
General, i concretament les obligacions econòmiques derivades del present Protocol
Particular mentre sigui l’entitat encarregada de la producció i emissió de la programació
radiofònica municipal.
Segon. Facultar al senyor Alcalde per als desenvolupament del present acord
Tercer. Comunicar el present acord a la XAL i a LERINFORM
“PROTOCOL PARTICULAR DERIVAT DEL PROTOCOL GENERAL DELS SERVEIS DE LA
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL
Barcelona, 29 DE SETEMBRE DE 2017
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D’una banda, la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, amb CIF B65908337 i domicili a
Barcelona (08028), Travessera de les Corts, núm. 131-159, Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó, representada pel Sr. Francesc Pena Carbó, com a Conseller Delegat de la mateixa,
segons escriptura de constitució de societat, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Antoni
Rosselló i Mestre, en data 15 de novembre de 2012, amb número de protocol 3037.
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De l’altra, L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, amb CIF P2517200H i domicili a Mollerussa
(25230), Plaça de l’Ajuntament, núm. 2, representada pel Sr. Marc Solsona Aixalà, com a
Alcalde del mateix.
I De l’altra, LERINFORM LLEIDA, SLU, amb CIF B25066184 i domicili a Lleida(25007),
Carrer del Riu, 6, representada pel Sr. Juan Antonio Cal Sánchez, com a Representant
segons escriptura de nomenament de càrrec, autoritzada pel Notari de Lleida, Sr. Manuel
Soler Lluch, de data 29 de novembre de 2016, amb número de protocol 2905.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada de
capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei
públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb aquest
objectiu, gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis
adreçats als mitjans de comunicació local.
II. L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA (d'ara en endavant l'ENTITAT) gestiona la ràdio
municipal RÀDIO PONENT MOLLERUSSA, i va sol·licitar, en data 30 de juny de 2017,
l’adhesió al Protocol General i a tots els seus annexos.
III. LERINFORM, (en endavant, entitat col·laboradora) és l’encarregada de la producció i
emissió de la programació radiofònica municipal, d’acord amb el Contracte signat entre
l’entitat col·laboradora i l’ENTITAT, de data 22 de febrer de 2002. El contracte va ser
subscrit entre l’Ajuntament de Mollerussa i Edicions Pla d’Urgell SLU, aquesta darrera i
Lerinform, son propietat al 100 per 100 de Prensa Leridana, societat propietària del Grup
Segre. LERINFORM, en data de 20 de juny de de 2017, com a conseqüència de la
remodelació de les activitats del Grup Segre, assumeix la gestió de totes les activitats
audiovisuals abans distribuïdes per les diferents empreses del grup Segre, entre elles
Edicions Pla d’Urgell, així com tots els compromisos i obligacions establerts en els contractes
actuals i futurs que signin Edicions Pla D’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, així com els
que ja estan en vigor
IV. El Consell d’administració de la XAL aprovà, en data 23 de maig de 2013, el Protocol
General dels Serveis de la XAL (en endavant, el Protocol General) amb l’objecte de
desenvolupar el seu objecte social, i concretament fixar el desplegament estructurat i
l’enunciació dels objectius estratègics, dels àmbits de suport i obligacions assumides per la
XAL i les diferents entitats que s’adhereixin al Protocol General. El Protocol General ha estat
modificat pel Consell d’Administració de la XAL en sessió de data 29 de gener de 2015 i
publicat al BOPB de data 11 de març de 2015, i per Resolucions 14/2016, 18/2016, 9/2017 i
12/2017 del Conseller delegat de la XAL, de dates 22 d’abril, 3 de juny de 2016 i de 9 de
febrer i 20 d’abril de 2017 respectivament.
V. El Conseller Delegat de la XAL va aprovar, en data 14 de juliol de 2017, l’adhesió de
l’ENTITAT al Protocol General, així com a tots els seus annexos.
VI. D'acord amb els pactes 3.1.4 i 3.1.6 del Protocol General, l'ENTITAT i la XAL tenen
interès a modificar les condicions particulars d’adhesió de l'ENTITAT, amb la incorporació de
LERINFORM al Protocol General, així com els serveis a què l'ENTITAT s’adhereix mitjançant
la formalització del present document.
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Per tot l'anterior, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest Protocol Particular, que es regirà pels següents
PACTES
PRIMER. Objecte
L'ENTITAT i la XAL subscriuen el present Protocol Particular amb l'objecte de fixar les
condicions particulars aplicables a la prestació de serveis per part de la XAL a l'ENTITAT. En
aquest sentit, el present Protocol Particular estableix els serveis als quals s'adhereix
l'ENTITAT, en el marc dels serveis previstos en el Protocol General i en els corresponents
annexos, així com les condicions específiques aplicables, si escau, a la prestació d’aquests
serveis.
SEGON. Adhesió als serveis de la XAL
1.- Mitjançant el present Protocol Particular, l'ENTITAT s'adhereix a l'Annex 2 del Protocol
General, relatiu al Servei de Continguts Informatius XN.
L'ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l'esmentat servei, de
conformitat amb el Protocol General i l'esmentat Annex 2.
2.- Mitjançant el present Protocol Particular, l'ENTITAT s’adhereix a l’Annex 3 del Protocol
General, relatiu al Servei de Continguts Sindicats.
L'ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l'esmentat servei, de
conformitat amb el Protocol General i l'esmentat Annex 3.
3.- Mitjançant el present Protocol Particular, l'ENTITAT s'adhereix a l'Annex 4 del Protocol
General, relatiu a la Plataforma de distribució per Internet de continguts audiovisuals sota
demanda xip/tv.
L'ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l'esmentat servei, de
conformitat amb el Protocol General i l'esmentat Annex 4.
4.- Mitjançant el present Protocol Particular, l'ENTITAT s'adhereix a l'Annex 5 del Protocol
General, relatiu als Serveis Tècnics.
L'ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l'esmentat servei, de
conformitat amb el Protocol General i l'esmentat Annex 5.
5.- Mitjançant el present Protocol Particular, l'ENTITAT s'adhereix a l'Annex 6 del Protocol
General, relatiu a la Comercialització.
L'ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l'esmentat servei, de
conformitat amb el Protocol General i l'esmentat Annex 6.
6.- Mitjançant el present Protocol Particular, l'ENTITAT s'adhereix a l'Annex 7 del Protocol
General, relatiu a l’enregistrament d’àudios corporatius i publicitaris.
L'ENTITAT accepta els termes i condicions aplicables a la prestació de l'esmentat servei, de
conformitat amb el Protocol General i l'esmentat Annex 7.
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TERCER. Contraprestacions
Les parts acorden, per mitjà del present Protocol Particular, que serà LERINFORM qui
assumirà tots els drets i obligacions derivats del Protocol General, i concretament les
obligacions econòmiques derivades del present Protocol Particular mentre sigui l’entitat
encarregada de la producció i emissió de la seva programació radiofònica municipal.
QUART. Vigència
La vigència del present Protocol Particular estarà condicionada a la vigència del Protocol
General i dels Annexos que inclogui.
CINQUÈ. Modificacions
Les modificacions d’aquest Protocol Particular requeriran la seva prèvia aprovació pels
òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex addicional al
Protocol Particular, del qual formarà part.
SISÈ. Notificacions.
Com a domicilis de notificacions, correspondència i facturació s’estableixen els que figuren a
l’encapçalament d’aquest Protocol Particular.
En especial seran vàlides les comunicacions realitzades per correu electrònic, incloses les
possibles modificacions del Protocol General o de qualsevol dels seus annexos. A aquests
efectes l'ENTITAT designa com a adreça per a qualsevol comunicació relacionada amb el
Protocol
General
o
amb
el
present
Protocol
Particular l’adreça
de
correu
electrònic jcal@segre.com / premsa@mollerussa.cat. La XAL, per la seva banda, designa
l’adreça serveisjuridics@laxarxa.cat
L’ENTITAT es compromet a notificar a la XAL, per escrit i amb la màxima celeritat possible,
sobre qualsevol canvi que es pugui produir en el seu proveïdor de continguts radiofònics,
que en el moment de la signatura del present Protocol Particular és LERINFORM
En cas que no es notifiqui a la XAL en el temps i forma oportú, aquesta no es farà
responsable dels possibles pagaments efectuats a l’antic proveïdor.
SETÈ. Formes d’extinció
El present Protocol Particular s’extingirà per les causes previstes al Protocol General.
VUITÈ. Jurisdicció competent
Les parts es remeten a la jurisdicció prevista al Protocol General.
I de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present protocol particular i els
corresponents annexos, per exemplar triplicat i a un únic efecte, en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.”
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30.2. SOL·LICITUD JOVENT DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2017.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Querol, en representació del
Jovent de Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti 10 cadires i 4 taules per gestionar el
guarda-robes durant la “Big-Fest”.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa, i facilitar-los 10 cadires
i 4 taules per gestionar el guarda-robes durant la “Big-Fest”, el dia 7 d’octubre 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.
30.3. DESIGNACIÓ MEMBRES DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT I TÈCNIQUES
PER AL SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT
DE
MOLLERUSSA,
EL
DEPARTAMENT
DE
TERRITORI
I
SOSTENIBILITAT, I EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE RELATIU A LA PROBLEMÀTICA DERIVADA DE L’ESTAT DE
CONSERVACIÓ DEL GRUP SANT ISIDORI
Atès que en data de 31 d’agost es va subscriure el conveni entre l’Ajuntament de
Mollerussa, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de
conservació del grup Sant Isidori.
Atès que per al seguiment i control de l’esmentat conveni s’acorda la creació de dos
comissions en la seva clàusula sisena, essent el literal de mateixa el següent:
“SISENA.- SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI
Es crea una comissió de seguiment del conveni integrada per dos representants de
l’Ajuntament de Mollerussa, dos del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge i dos del Departament de Territori i Sostenibilitat, que seran designats per les
parts. La secretaria d’aquesta Comissió serà gestionada per l’Ajuntament de Mollerussa,
procedint a les corresponents convocatòries, actes i acompliment d’acords.
Aquesta Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any, i vetllarà perquè el conveni
s’executi en els seus termes i resoldrà les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació
i compliment d’aquest conveni.
Per al seguiment de l’execució de les actuacions contemplades en aquest conveni es crea
una comissió tècnica integrada per dos representants de l’Ajuntament de Mollerussa, dos de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dos de l’Institut Català del Sòl i el responsable de
l’Oficina de gestió del Grup Sant Isidori, que es reunirà, com a mínim, quatre vegades l’any.
En el sí d’aquesta comissió es fixaran els criteris de gestió i es tractaran totes les qüestions
relatives a la casuística i el procediment, analitzant alternatives i concertant solucions
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concretes per a cada cas. Així mateix, aquesta comissió també resta habilitada per a definir
les actuacions i accions complementàries que esdevinguin necessàries en el transcurs del
temps.”
Per l’exposat, s’acorda per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Junta de
Govern:
Primer. Designar al senyor Josep Simó Ribera i a la senyora Dolors Bargalló Vidal com a
representants de l’Ajuntament de Mollerussa a la comissió de seguiment del conveni.
Segon. Designar al senyor Antoni Garcia Jiménez i al senyor Mario Campos Romero com a
representants de l’Ajuntament de Mollerussa a la comissió tècnica del conveni.
Tercer. Comunicar el present acord als interessats.
Quart. Comunicar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i deu minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde accidental es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal., juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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