AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 19 d’octubre de dos mil
disset. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin
Llano, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
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 457,27 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

211/2017
MATA VILALTA JAUME
C/ Ferrer i Busquets, 88 A 1-1
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

212/2017
GASSIO NEGRE DAVID
C/ Lluis Companys, 58
120,00
60,00
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:

213/2017
FOROLL REÑE ENRIC
C/ del Firal, 7
15,60
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:

214/2017
RED-VIP’S, SL
C/ Ferrer i Busquets, 50 1-2
77,80
38,90
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:

215/2017
C.P C/ PONENT ,24
C/ Ponent, 24 1-1
71,97
0,00
0,00
0,00
201,65

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

217/2017
PONS TAPIES SALVADOR
C/ Arbeca, 24 1-3
28,00
14,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

218/2017
GRAU SERIS JOSEP
C/ Arbeca s/n Torre Grau
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/216 PRESENTADA PER
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per TELEFONICA DE ESPAÑA i de l’informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud de llicència instada per TELEFÒNICA, en data 13 d’Octubre de 2017,
número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de data 16/10/2017, per a
l'execució de la següent obra:
Rasa Plaça de la Sardana c/ Cervera.
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

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

2a.

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

3a.

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

4a.

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

5a.

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

6a.

El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
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7a.

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

8a.

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

9a.

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

10a.

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

Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Aquest és l'informe que emet el Facultatiu que subscriu, donat als efectes oportuns”
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 212/2011, de 20 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA la llicència municipal d’obres Llicències
d'Obres/2017/216 , conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: LLOGUER DE
DOS APARELLS I DEU ALTAVEUS A LA ZONA DE L’AVINGUDA DEL CANAL PER
AL CONTROL D’AUS. EXP. 11/2017.

L’objecte de la present contractació és el lloguer de dos aparells i deu altaveus per a
instal·lar a la zona de l’Avinguda del Canal de Mollerussa, amb la finalitat de dissuadir els
estornells dels seus dormitoris durant els mesos de residència al municipi.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 9 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP).
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111 del TRLCSP. 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.
En l’expedient de contractació s’acredita l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la
fiscalització de la despesa. Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent
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pressupost municipal exercici 2017, consignació pressupostària suficient per atendre les
despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de
Fons de conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del lloguerper part de
l’empresa AUS CONTROL amb el NIF 39314091F per import de 3.623,25 euros, IVA exclòs.
L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTque té per objecte el
LLOGUER DE DOS APARELLS I DEU ALTAVEUS A LA ZONA DE L’AVINGUDA DEL
CANAL PER AL CONTROL D’AUS. EXP. 11/2017. Simultàniament, autoritzar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici
2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor deAUS
CONTROL amb el NIF 39314091F, en els termes que s’indiquen seguidament:
La retribució del subministrament:4.384,13 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
La durada del contracte:
El subministrament s’efectuarà durant els mesos de residència dels estornells al municipi
i el contracte no podrà superar l’any de durada, de conformitat amb allò establert a
l’article 23.3 del TRLCSP.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: FILTRES
BOBINATS PER A LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE MOLLERUSSA. EXP.
12/2017.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de filtres bobinats de 1400 mm per a la
piscina municipal coberta de Mollerussa, a l’objecte de mantenir les qualitat sanitària de
l’aigua del bany durant la temporada 2017-2018.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 9 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP).
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111 del TRLCSP. 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.
En l’expedient de contractació s’acredita l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la
fiscalització de la despesa. Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent
pressupost municipal exercici 2017, consignació pressupostària suficient per atendre les
despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de
Fons de conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministramentper
part de l’empresa FRIDECAL,SA per import de 13.197,78 euros, IVA exclòs. L’empresa
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT de FILTRES BOBINATS
PER A LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE MOLLERUSSA. EXP. 12/2017.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT en els termes i condicions
que es detallen seguidament:
La retribució del subministrament: 15.969,31 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Termini d’execució:
El subministrament s’efectuarà en el termini màxim de 15 dies des de l’adjudicació del
contracte.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DE L’AVENÇ
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA SERRA A MOLLERUSSA. EXP. 40/2017.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en la redacció del
document d’Avanç del Pla especial urbanístic de La Serra, prenent com a base el Pla Director
de La Serra redactat l’any 2008 amb la incorporació de tots els documents realitzats durant
el període 2008-2017.
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 del TRLCSP. Referència CPC 86721-86739.
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, i que l’empresari tingui la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació del servei (art. 138.3 i
111.1 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2016, 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
en relació a l’elaboració de la documentació tècnica esmentada per part de JORNET LLOP
PASTOR, SLP per un import total de 7.040 € IVA vigent exclòs, el qual disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
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En virtut dels antecedents i fonaments de dret 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. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS per a la redacció de
l’AVANÇ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC DE LA SERRA A MOLLERUSSA.
Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec del vigent
Pressupost de despeses per a l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS conforme les condicions que figuren
en la proposta de servei presentada les quals s’accepten expressament, en els termes
següents:
Adjudicatari:JORNET LLOP PASTOR, SLP / NIF: B-64750300
Retribució del servei:
Els honoraris professionals per a la redacció del Document d’avanç de planejament
ascendeixen a la quantia de 8.518,4 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució:
El pagament dels honoraris professionals 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.
Objecte del contracte:
Els treballs contemplen l’elaboració del document de l’avanç de planejament amb els
continguts establerts al TRLU, prenent com a base el Pla Director de La Serra redactat
l’any 2008 amb la incorporació de tots els documents realitzats durant el període 20082017.
Termini de lliurament:
2 mesos a partir de l’adjudicació del contracte.
Pròrroga i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la/es
factura/es a l’expedient servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
als Serveis municipals competents als efectes oportuns”.
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7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES: PROJECTE CONSTRUCTIU DEL
COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). EXP. 17/2017.

En la data 14 de setembre de 2017, la Junta de Govern local va aprovar inicialment el
Projecte constructiu del col.lector d’aigües pluvials de la plaça Manuel Bertrand de
Mollerussa que es troba dins de l’àmbit Pla de barris (Fase 1), redactat per l’enginyer de
camins, canals i ports el Sr. Joan Santacana Espasa, col·legiat núm. 33.51 amb un
pressupost d’execució per contracta per import de 173.463,74 euros.
El present expedient de contractació té per objecte la licitació del Projecte constructiu del
col·lector d’aigües pluvials de la Plaça Manuel Bertrand de Mollerussa. Àmbit Pla de barris.
Fase 1. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres d’acord amb
el que estableixen els articles 6 i 19 del TRLCSP aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre que atorguen a l’administració contractant les prerrogatives regulades a
l’article 249 del mateix text legal.
En l’expedient de contractació han estat incorporats els documents acreditatius de
l’aprovació i el replantejament previ del Projecte tècnic, la redacció del Plec de les Clàusules
Administratives Particulars i Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat lliurat pels
Serveis Jurídics competents, l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la
despesa i la certificació de l’existència de crèdit adequat i suficient.
En virtut de tot el que s’haexposat; considerant els informes i demésdocumentació que
consta en l’expedientla 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 Regidoriad’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del PROJECTE CONSTRUCTIU DEL
COL.LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). EXP. 17/2017, conforme la
documentació tècnica redactada i sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de tretze (13) dies naturals, comptats a
partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 i 112 del Text Refós de
la Llei de contractes del Sector Públic.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
estableix als articles 109 i 110 del TRLCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici
2017.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats.
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En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals aplicables a la
contractació d’Obres i Instal·lacions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovades pel Ple de la
Corporació, en tot allò que no s’oposin al TRLCSP.
En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
El pressupost total de licitació és el de 173.463,74 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost base:
143.358,46 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:
30.105,28 euros
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP i article 8.a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig al Perfil de
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
8.

COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP. 2470/10/2016).

En data 6 d’octubre de 2017 la Sra. Núria Sanahuja Mora comunica el cessament de
l’exercici d’activitats a l’establiment de l’ avinguda de Catalunya, 2A, local 3 i demana la
baixa i deixar sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 18 de febrer de 2016, la Junta de Govern va autoritzar l’exercici de l’activitat al local
esmentat per a un bar restaurant.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats següent:
Número: 2470/10/2016
Titular: Núria SANAHUJA MORA
Denominació: venda al detall de productes agroalimentaris ecològics
Emplaçament: avinguda de Catalunya, 2A, local 3
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
9.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS
RECURSOS QUE HAN D’APORTAR DE FORMA COMPARTIDA AL COMPLIMENT
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A
LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT).

(Curs 2017-2018)
Els ajuntaments de Tàrrega i de Mollerussa han d’aprovar la signatura de la Proposta de
Conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per
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a la realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) organitzats en la modalitat de “Pla
de Transició al Treball” (PTT) en el marc dels Programes de Formació i Inserció (PFI) adreçat
a joves que han acabat l’etapa d’educació obligatòria sense haver obtingut el títol de
graduat en educació secundaria i obligatòria.
Aquest programa forma part de l’oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI) dins del
Plans de Transició al Treball (PTT) organitzats pel Departament d'Ensenyament en
col·laboració amb les administracions locals, que el Departament d’Ensenyament convoca
cada any, amb la finalitat de millorar la formació dels joves, que no tenen el graduat en
ESO, proporcionar-li una formació professional de primer nivell i facilitar la seva continuïtat
formativa i la formació al llarg de la vida.
El conveni de col·laboració preveu l’aportació pels Ajuntaments de forma compartida d’una
sèrie de recursos, en concret el següents:
•
•
•
•
•
•

Un/a professor/a contractat/da per al desenvolupament d’aquesta acció.
El material fungible i/o inventariable, necessari per a l’execució del període de
formació bàsica del programa, així com les despeses que comporta el seu
funcionament.
El suport dels tècnics municipals.
El suport administratiu necessari per al desenvolupament d’aquesta acció.
El nomenament d’un coordinador responsable de les accions compreses en el
programa.
La cessió dels locals adients per desenvolupar les accions formatives.

Per tal de desenvolupar els compromisos adquirits i atesa la proposta redactada entre
ambdues parts, la Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
TÀRREGA i l’ajuntament de MOLLERUSSA, conformitat les clàusules que s’insereixen en
Annex als presents acords, l’objecte del qual és l’establiment de les condicions i sistemes de
repartiment dels recursos que cada ajuntament ha d’aportar al compliment del Conveni de
Col·laboració previst per ambdós ajuntaments i el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per al desenvolupament de programes de qualificació professional inicial
organitzats en la modalitat de “Pla de Transició al Treball” (PTT) en el marc dels Programes
de Formació i Inserció (PFI).
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Excm. Ajuntament de Tàrrega, als efectes
oportuns i donar-ne trasllat a la Regidoria d’Ensenyament.
ANNEX: CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
És objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions i sistemes de repartiment dels
recursos que cada ajuntament ha d’aportar al compliment del Conveni de Col·laboració
aprovat per ambdós ajuntaments i el Departaments d’Educació, per al desenvolupament del
Pla de Transició al Treball (PTT.); de conformitat amb allò previst a l’antecedent III
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SEGONA. DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ
El professor/a contractat/da per al desenvolupament del PTT. s’haurà de regir pels següents
criteris:
1. Contractació: La contractació per el curs 2017/2018 la durà a terme l’ajuntament de
Tàrrega.
2. Dedicació: L’acció formativa consistent en l’orientació, formació bàsica i la tutorització
dels joves, es durà a terme la meitat del període contractat a l’ajuntament de Tàrrega i
l’altra meitat del període a l’ajuntament de Mollerussa.
3. Retribució: Els costos de contractació del curs 2017/2018 els assumirà el 100%
l’Ajuntament de Tàrrega.
TERCERA. RÈGIM JURÍDIC.
En tot allò no previst en el present contracte i atesa la seva qualitat de caràcter
administratiu i especial, seran competents els jutjats i tribunals que estableix la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
QUARTA. DURADA.
La vigència d’aquest conveni es correspondrà amb el curs 2017/2018 del Programa de
Formació i Inserció (PFI) dins la modalitat de Plans de Transició al Treball.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

DESPLEGAMENT DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA UNIVERSITAT
EMPRESA PER AL PRACTICUM DE LES TITULACIONS QUE S’IMPARTEIXEN A LA
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TREBALL SOCIAL I PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA (UDL). Curs 2017-2018.

En el marc del Pla Director de Docència, fou subscrit un conveni el 2 de febrer del 2012
entre la Facultat de Ciències de l’Educació [actualment Facultat d’Educació, Treball Social i
Psicologia] de la Universitat de Lleida i l’Ajuntament de Mollerussa. Atenent a les directrius
d’elaboració dels Plans d’Estudi, mitjançant aquest conveni es facilitaria la realització de
pràctiques externes amb la finalitat de completar, des de l’experiència pràctica, la formació
dels seus estudiants. En aquest sentit, la Facultat d’Educació, Treball Social i Psicologia de la
Universitat de Lleida ha proposat l’assignació de l’alumna Sra. CAPDEVILA CASES, Alba per a
realitzar les Pràctiques I de tercer curs del Grau d'Educació Social, que es realitzarien a la
Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància de l’Ajuntament de Mollerussa, durant el
període comprès entre el 2 de novembre i el 22 de desembre, de 2017.
Atès el que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny, a proposta de la Regidoria de
Benestar Social, Ciutadania i Infància, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, a l’empara del conveni vigent subscrit entre la Facultat de Ciències de
l’Educació [actualment Facultat d’Educació, Treball Social i Psicologia] de la Universitat de
Lleida i l’Ajuntament de Mollerussa, la realització de pràctiques tutelades a realitzar durant
el període del 2 de novembre del 2017 al 22 de desembre del 2017, dels següents alumnes:
•

Sra. CAPDEVILA CASES, Alba

Segon. De conformitat amb el conveni subscrit, les pràctiques es realitzaran en les àrees
municipals, següents:
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•

Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància

Tercer. Notificar la present resolució a la Facultat de Ciències d’Educació, Treball Social i
Psicologia de la Universitat de Lleida, als efectes oportuns i facultar al Sr. Alcalde, i, en el
seu cas, al Regidor responsable de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància per a la
formalització del/s conveni/s de formació pràctica en centres de treball relatiu als/les
alumne/s proposats/des.
11.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I L’INSTITUT MOLLERUSSA (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES
DE TREBALL)

Es dóna compte a la Junta de Govern de la proposta de formalització entre l’ajuntament de
Mollerussa i l’Institut “Institut Mollerussa”, d’un Conveni l’objecte del qual és la col·laboració
per a la formació pràctica en centres de treball. Aquesta modalitat de convenis es regulen
d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
La relació dels/les alumne/s proposat/s figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en
pràctiques es realitzarà al Centre Obert “La Banqueta”, sota la dependència directa del
personal professional adscrit a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància de
Mollerussa.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i el centre docent
“Institut Mollerussa” del/s conveni/s de treball en pràctiques següents:
•

Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut de Mollerussa”, per a la formació
pràctica en centres de treball (FCT).

•

Relació d’alumnes:
Cognoms i Nom: DÍAZ RUIZ, Paula
Nombre hores: 383
Durada: 06/11/2017 a 04/05/2018
Pràctiques: Benestar Social, Ciutadania i Infància: Centre Obert “La Banqueta”
Tutor/a: SÁNCHEZ PARRA, Alexandra Directora/Educadora del Centre Obert “La
Banqueta”

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer. Notificar la present resolució al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr.
Alcalde, i, en el seu cas, al Regidor responsable de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i
Infància per a la formalització del/s conveni/s de formació pràctica en centres de treball
relatiu a les alumnes proposades.
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12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2017/046

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Mª Talens Serra titular de
l’establiment denominat “La Baguetina”, 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: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 16 m2
Període autoritzat: octubre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/046

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 senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
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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 els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
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 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: 1772000302.
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, TAULES I CADIRES.
SR. AHMED KHAN ZAHEER “KEBAB MOLLERUSSA” N. EXP. OVP-TC: 2017/044

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ahmed Khan Zaheer titular de
l’establiment denominat “Kebab Mollerussa”, demanant autorització municipal per 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 l’informe desfavorable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. DESESTIMAR la sol·licitud de Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública,
amb taules i cadires, atenent l’informe que indica que el lloc d’ubicació és una via de
concentració d’accident i també perquè es tracta d’una zona de càrrega i descàrrega de
vehicles de mercaderies.
Segon. Autorització la devolució de l’autoliquidació practicada (Núm. LID: 1772000300).
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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14.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, XURRERIA SR. JAUME
BRAÑA APARICIO, N. EXP. OVP-A: 2017/008

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Braña Aparicio, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una xurreria 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: JAUME BRAÑA APARICIO
Nom Comercial: Xurreria Braña
Ubicació: Av. del Canal - C/ Arbeca
Metres lineals: 4 ml
Període autoritzat: novembre i desembre de 2017
N. EXP. OVP-A: 2017/008

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 els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Segon. Elevar a definitiva l‘autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1779000006.
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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15.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 22 D’OCTUBRE 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 del Teatre l’Amistat el
dia22d’octubre, de les 17.00h fins a les 19.30h, per realitzar-hi 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,
•
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 l’Associació de Mali, la utilització de la sala 2 del Teatre l’Amistat el
dia22d’octubre, de les 17.00h fins a les 19.30h, per realitzar-hi 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.
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Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona
netrasllatalsserveismunicipalscompetentsalsefectesoportuns.
16.

peticionària

i

donar-

SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 DE MARÇ” DIVERSOS DIES
DE L’ANY 2017 I 2018

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” diversos dies de l’any 2017-2018, de les 15.45h fins a les 18.00h, per realitzar-hi el
programa de detecció i perfeccionament (PDP).
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” els dies 15, 22, 29 d’octubre, 5, 12, 26 de novembre, 3, 17 de desembre de 2017, 14,
21, 28 de gener, 4, 11, 25 de febrer, 4, 11, 18 de març, 8, 15, 22, 29 d’abril i 13, 20 de
maig de 2018, de les 15.45h fins a les 18.00h, per realitzar-hi el programa de detecció i
perfeccionament (PDP).
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 AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EN CAS DE PLUJA EL PAVELLÓ POLIESPORTIU DIVERSOS DIES DE
L’ANY 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Solé, en representació de AECC
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar en cas de pluja el Pavelló
Poliesportiudiversos dies, de les 10.00h fins a les 12.00h, per realitzar-hi l’activitat de marxa
nòrdica.
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.

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 Mollerussa, la utilització en cas de pluja del Pavelló Poliesportiues
dies 11, 18 i 25 d’octubre i els dies 8, 15, 22 i 29 de novembre, de les 10.00h fins a les
12.00h, per realitzar-hi l’activitat de marxa nòrdica.
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.
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Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
Quan s’hagi d’utilitzar el pavelló caldrà avisar amb antelació a la Regidoria d’Esports.

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 MUNTAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL EL DIA 25 D’OCTUBRE DE
2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jonatan Niubó, en representació de Creu Roja El Pla
d’Urgell, en què demana autorització per muntar una parada al recinte del mercat setmanal
amb el motiu de donar informació a la gent de lai Campanya de recollida de joguines per les
Festes de Nadal, el dia 25 d’octubre de 2017.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Creu Roja El Pla d’Urgell, en què demana
autorització per muntar una parada al recinte del mercat setmanal amb el motiu de donar
informació a la gent de lai Campanya de recollida de joguines per les Festes de Nadal, el dia
25 d’octubre de 2017.
El lloc d’ubicació serà a la Pl. Manuel Bertrand (davant de la joieria Pere Tena, 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.
19.

SOL·LICITUD SRA. MONTSE FLORENSA, LO XIRINGUITO DE LES PISCINES,
PER A REALITZAR DIVERSES ACTUACIONS MUSICALS AL BAR DE LES
PISCINES EL MES D’OCTUBRE DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Montse Florensa, en representació de “LoXiringuito” de
les Piscines, en què demana autorització per a poder realitzar actuacions musicals els caps
de setmana del mes d’octubre de 2017.
Atès que el titular té la concessió administrativa de l’explotació del quiosc del Parc MunicipalPiscines, i que un dels condicionants de la mateixa és la realització d’un programa
d’activitats culturals i lúdiques adreçades al usuaris habituals del parc municipal-piscines,
amb la prèvia autorització municipal.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Florensa, en representació de “LoXiringuito” de les
Piscines, actuacions musicals, els dies i les hores següents:
-

Dia 12 d’octubre: de les 12.30h fins a les 15.30h, vermut i música amb DJ’s
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-

Dia 15 d’octubre: de les 12.30h fins a les 15.30h, concert amb Atòmics lleopards
des de Blanes i amb el seu so rocabilly i Rock and roll
Dia 22 d’octubre: de les 12.30h fins a les 15.30h, concert amb el cantautor de
Bellpuig Ramon Fustegueres
Dia 29 d’octubre: vermutet solidari concert, migdia i tarda. S’acorda facilitar-los un
escenari

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
•

Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD CONSELL SOCIAL DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE L’ACTIVITAT DE FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA EL
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Isabel Perez, en representació del Consell Social
de Mollerussa, en què demana diverses peticions amb motiu de l’activitat de foment de la
convivència, el proper dia 29 d’octubre de 2017.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Consell Social de Mollerussa per dur a
terme l’activitat de foment de la convivència el dia 29 d’octubre, i facilitar-los els espais i
materials següents:
- PARC MUNICIPAL: realitzar-hi l’activitat.
- PAVELLÓ POLIESPORTIU: per guardar el material de l’activitat.
S’acorda facilitar-los punts de llum, equip de so, col·laboració del tècnic de cultura, lavabos
del Parc Municipal, serveis de neteja, 100 cadires, una tarima, 10 tanques, taules, totes les
carpes que l’Ajuntament disposa i la màquina per senyalar els carrils de bitllets.
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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
21.

SOL·LICITUD CN MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI PER AL DIA 28
D’OCTUBRE DE 2017

Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Jordi Cantó, en representació de CN
Mollerussa, en què demana un escenari el dia 28 d’octubre al Pavelló 125è Aniversari, amb
motiu de celebrar la 1a. Jornada de Lliga d’equips.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a CN Mollerussa un escenari el dia 28 d’octubre al Pavelló 125è
Aniversari, amb motiu de celebrar la 1a. Jornada de Lliga d’equips.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
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Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
22.

RECONEIXEMENT 3R. TRIENNI VERA SANAHUJA, CARMEN.

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 3r. trienni a favor de la
Sra. Vera Sanahuja, Carme, membre integrant de la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament en el lloc de treball d’Aux. Administrativa d’Administració Especial, Grup C,
Subgrup C2 (Ref. 123).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Vera Sanahuja, Carme, (Grup C2, Ref. 123) adscrita a
l’escala Administració Especial de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, un trienni del
Grup C2 (3r. d’ordre), a partir del dia 13/10/2017i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
23.

RECONEIXEMENT 4T. TRIENNI TORTOSA ESPADA, JANET.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor de la
Sra.Tortosa Espada, Janet membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament
en el lloc de treball d’administrativa d’Administració General, grup C, subgrup C1 (Ref. 103).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra.Tortosa Espada, Janet (subgrup C1, ref. 103) adscrita
a l’Escala Administració General, Subescala Administrativa, de la plantilla de personal
d'aquest Ajuntament, un trienni del grup C, subgrup C1 (4t. d’ordre), a partir del dia 1
d’octubre de 2017 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de
venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
24.

RECONEIXEMENT 5È. TRIENNI PEREZ DE LAS HERAS, MARIBEL.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la
Sra.PEREZ DE LAS HERAS, Maribel, membre integrant de la plantilla de PERSONAL
LABORAL FIX d’aquest Ajuntament, en el lloc de treball d’assistenta social, grup A, subgrup
A2, (Ref. 114).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. PEREZ DE LAS HERAS, Maribel,que ocupa, en la
plantilla de personal el lloc de treball d’assistenta social, grup A, subgrup A2 (ref. 114),
adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal
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Laboral fix d'aquest Ajuntament, un trienni del grup A2(5è. d’ordre), a partir del dia 14
d’octubre de 2017 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de
venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
25.

RECONEIXEMENT 7È. TRIENNI SOLE TERMENS, DIANA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor de la
Sra. SOLE TERMENS, Diana, membre integrant de la plantilla de PERSONAL LABORAL FIX
d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de BIBLIOTECÀRIA-DIRECTORA titular, Grup A1,
(Ref. 081).
D’acord amb l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la
Junta de Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra.SOLE TERMENS, Diana, (BIBLIOTECÀRIADIRECTORA titular, Grup A1, Ref. 081) adscrita a l’escala Administració Especial, lloc de
treball de bibliotecària-directorade la plantilla de personal en règim laboral fix equiparat
d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A1(7è. d’ordre), des del dia 1 d’octubre de 2017 i
amb efectes econòmics a la nòmina corresponent del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
26.

SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE TRIENNIS DE LA SRA. NÚRIA MANYOSA
ALCARAZ.

A la vista de l’escrit presentat per la Sra. Núria Manyosa Alcaraz de data 29 de novembre de
2016 i reiterat en data 29 de setembre de 2017 en què, entre altres aspectes, sol·licitava
l’adequació dels triennis del lloc de treball 094 a la catalogació del lloc de treball en el
subgrup A1 amb reconeixement dels efectes econòmics retroactius a la data d’aprovació per
acord del Ple de 28 de setembre de 2006.
Atès l’informe de Secretaria en què es fonamenta, en base a la normativa, el dret a precebre
els triennis corresponents al lloc de treball en qüestió i a retrotreure els efectes econòmics
previstos en els últims quatre anys amb el pagament dels interessos meritats.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer: Reconèixer i liquidar a la Sra. Núria Manyosa Alcaraz l’import de 1.355,88 euros,
més els interessos de demora que ascendeixen a 285,67 euros, en concepte de
regularització de triennis.
Segon. Reconèixer a favor de la Sra.Núria Manyosa Alcaraz, adscrita a l’escala
Administració General, Subescala Tècnica superior, de la plantilla de personal d'aquest
Ajuntament, en el lloc de treball de referència RLLT 094, els triennis que es meritin a partir
de la data d’aquest acord del subgrup A1.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
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27.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-09-2017 A
30-09-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-09-2017 a 30-09-2017.
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 01-09-2017 a 30-092017, 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
CALERO
PUIG

MAZAS
ESTADELLA
MARTINEZ

MEGIAS

VARGAS

C.Caps
Set.
0,00
0,00
0,00
72,72
36,36
36,36
36,36
0,00
48,48
48,48
0,00
36,36
36,36
60,60
60,60

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.E.
Noct.
0,00
0,00
0,00
61,25
52,50
52,50
52,50
0,00
17,50
26,25
0,00
61,25
61,25
61,25
61,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

S.Extraord.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
266,64 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
57,15 €
0,00 €
57,12 €
57,12 €

0,00 €
48,48 €
48,48 €

0,00 €
61,25 €
61,25 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

48,48 €
618,12
€

61,25 €

0,00 €

691,25 €

438,03 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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.
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28.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-09-2017 A 30-09-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-09-2017 a 30-09-2017.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-09-2017 a 30-09-2017, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
FELIP
GRAU
MONTSERRAT
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVÍ
GAVALDA
LORENTE
TORRES
VICO
PUEYO
VIVAS
PALENCIA
FABREGAT
BONET
GOMEZ
ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
COT
LLURBA
GELONCH
CAMI
MAQUEDA
MUÑOZ
NABAU
MATA
OLIVEROS
VILLORBINA
PASU

Import
733,04 €
Total
733,04 €

JORDI

Import
753,27 €
Total
753,27 €

RAMON

Import
111,26 €
Total
111,26 €

JAUME
ALBERT
ANTONIO
SAMUEL
ADRIA
ESTHER

Import
107,15 €
214,38 €
59,55 €
61,20 €
178,50 €
142,80 €
763,58 €

I SERVEIS MUNICIPALS.
ROSENDO
JORDI
RAMON
JUAN
JORDI
FRANCISCO
IONEL

Import
340,34 €
392,70 €
26,18 €
65,45 €
288,92 €
992,97 €
190,56 €
Total
2.297,12 €
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ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME

Import
142,22 €
22,46 €
Total
164,68 €

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.
29.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 39/2017.

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 15.459,89€.
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 19 d’octubre 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 39/2017, per import global de 15.459,89€.
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.
30.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 23/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 23/2017, que inclou 22 expedients i que importa la
quantitat 12.567,93 €.
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.
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Tercer. Elevar adefinitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
31.

ANUL·LACIONS
04/2017

DE

LIQUIDACIONS

D’INGRÉS

DIRECTE

(LID)

RELACIÓ

Vista la relació núm. 04/2017 d’anul·lacions de liquidacions d’ingrés directe, presentada per
l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, 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 d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 04/2017.
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 als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
32.

SOL·LICITUD DE MARIA ASUNCIÓN GABERNET TEJEDOR, IRENE RUIZ
GABERNET I ARMAND RUIZ GABERNET DE PRÒRROGA PER A LA
PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER LA
TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància de M. Asuncion Gabernet Tejedor, Irene Ruiz Gabernet i Armand Ruiz
Gabernet en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la declaracióde l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis
causa”, com hereus de la Sra. Pilar Tejedor Vela.
ANTECEDENTS:
1.- En data 3 d’abril de 2017 va morir la senyora Pilar Tejedor Vela, titular de les finques:
•
•
•

C/ Tarragona 21 Es:1 Pl:00 Pt:01 de RC: 4503727CG2140S0001GW
C/ Tarragona 21 Es:1 Pl:01 Pt:01 de RC: 4503727CG2140S0002HE
Partida La Figuera de RC: 002102700CG21B0001SM

2.- En data 26 de setembre de 2017, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini
de presentació de la documentació fins al dia 3 d’abril del 2018.
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3.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
4.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a M. AsuncionGabernet Tejedor, Irene Ruiz
Gabernet i Armand Ruiz Gabernet per a la presentació de la declaració de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis
causa” referent a l’objecte tributari situat a C/ Tarragona 21 Es:1 Pl:00 Pt:01 de RC:
4503727CG2140S0001GW,
C/
Tarragona
21
Es:1
Pl:01
Pt:01
de
RC:
4503727CG2140S0002HE i Partida La Figuera de RC: 002102700CG21B0001SM.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
33.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
33.1.- SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT EL DIA 21 D’OCTUBRE
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en què demana la
utilització de la sala 5 de l’Amistat el dia 21 d’octubre, de les 10h a les 14h, per realitzar-hi
un curs de models.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala 5 de l’Amistat el dia 21
d’octubre, de les 10h a les 14h, per realitzar-hi un curs de models.
Segon.Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
Tercer.S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
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o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

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