AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 14 de desembre de dos mil disset. A
la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr.
Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Josep Àngel Lavin
LLano.

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 2.438,11 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

247/2017
FERNANDEZ MILLAN, ROSER
C/ Riu Segre, 8
1.573,23
786,61
11,50
0,00
150,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

248/2017
QUINTILLÀ VIÑES, M. PILAR
Grup Xavier Montseny, 2
10,16
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:

249/2017
CP LA SALLE, 2
Passeig La Salle, 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

250/2017
ROURE CLAVERA, AGUSTÍ
C/ Ferrer i Busquets, 75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

251/2017
FUSTÉ QUINTILLÀ, JAUME
Av. Jaume I, 6
29,74
14,87
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/253 PRESENTADA PER GAS
NATURAL CATALUNYA SDG, SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA. i de
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA. datada a Lleida
el 5 de desembre de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de data
11/12/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Acometida directa de gas , per obrir rasa a Sant Pere, 9 per Enric Granados.
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•

Sant Pere, 9

-

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.

2a.

3a.
4a.

5a.

6a.

7a.

8a.
9a.
10a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
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.
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.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
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.

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

240,40
7,00
12,00

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Concedir a GAS NATURAL CATALUNYA, SA. la llicència municipal d’obres Llicències
d'Obres/2017/253, 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. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

240,40
7,00
12,00

Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA. PROMOTOR:
ESTEBAN LLAGUNES SERRA. EXPEDIENT NÚM.: 04/2017.

Vista la documentació que acompanya lasol·licitud de la llicència municipal per a procedir a
la modificació d’un règim de propietat horitzontal simple a la finca registral 6.845 i amb la
referència cadastral següent: 4608521CG2140N0001HJ, ubicat a l’Avinguda Generalitat
núm. 2, planta 1 de 25230 Mollerussa, a l’empara de l’article 187.1 apartat k) del DLg.
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme, i concordants del
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: Local sense distribució interior situat a la planta primera de l’edifici ubicat a
l’avinguda de la Generalitat, 2 de 25230 Mollerussa.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al tom 1.856, llibre 97, foli 213,
Finca 6.845.
Superfície total construïda de 175,48 m2.
Té com a annex inseparable una quarta part indivisa de traster en la planta cinquena de
l’edifici de superfície construïda 60 m2 i útil 50 m2.
Quota de participació: 14,35 %
Resultant que la modificació del règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada,
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals, Informe NR 127 /2017.
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. ATORGAR a la persona interessada la LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR
A LA MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE(Exp.
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04/2017), a l’edifici ubicat a l’Avinguda Generalitat núm. 2 planta 1 de 25230 Mollerussa,
que es correspon amb la finca registral 6.845 i que té la referència cadastral
4911810CG2141S0005TM, conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els
extrems següents:
La MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ HORITZONTAL suposa la creació de tres elements
diferenciats, els quals, d’acord amb la documentació presentada, tenen les següents
superfícies:
Segons memòria

Segons proforma

52,58 m2

52,58 m2

Superfície útil
Quota participació
Finca 2 (despatx B)
Superfície construïda

44,60 m2
4,20%

44,60 m2
4,20%

73,36 m2

73,36 m2

Superfície útil
Quota participació
Finca 3 (despatx C)
Superfície construïda
Superfície útil
Quota participació

67,93 m2
5,87%

67,93 m2
5,87%

49,54 m2
43,24 m2
3,965%

49,54 m2
43,24 m2
3,965%

Finca 1 (despatx A)
Superfície construïda

La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 32.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”
5.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ACADÈMIA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). APROVACIÓ DEFINITIVA.

Antecedents:
En la data 5 d’octubre de 2017, la Junta de govern va aprovar inicialment el PROJECTE
BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ACADÈMIA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA
DE BARRIS (FASE 1), en els termes i abast que queda consignat en la documentació tècnica
redactada l’arquitecte Lluís Castelló Gendre, per encàrrec de l’Ajuntament, amb un
pressupost d’execució per a contracta que ascendia a la quantia de 159.748,28 € IVA inclòs.
L’expedient es va sotmetre a la preceptiva informació pública pel termini de 30 dies,
mitjançant Edictes inserits al Tauler Municipal i al BOP núm. 198, del dia 13 d’octubre de
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2017, i es va atorgar el termini d’audiència a les empreses subministradores de serveis.
Durant el termini d’informació pública, comprés entre els dies 14 d’octubre i 27 de novembre
de 2017, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació enfront el mateix.
En la data 20 de novembre de 2017, es va emetre l’informe tècnic en el que es posa de
manifest l’existència d’una errada material en el document tècnic en relació al capítol de
Baixa tensió (01 06 02 del pressupost), on la partida de “Treballs necessaris per a les noves
instal·lacions de la xarxa de distribució d’energia elèctrica d’Endesa”, segons relació
d’amidaments i pressupost de l’annex (P-70), hi figura un import de 3.775,58 €. Aquest
import difereix del que consta a l’assessoria que l’Ajuntament de Mollerussa va sol·licitar a
l’empresa ENDESA, i que aquesta va lliurar amb data 15 de febrer de 2017, on aquesta
partida ascendia a la quantitat de 4.492,95 €. En conseqüència, es considera oportú
esmenar l’errada material prèviament a l’aprovació definitiva del projecte, la qual cosa
suposarà la rectificació del pressupost d’execució material i de contracta de l’obra.
Fonaments de dret:
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que “les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes”. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa
que: “La competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat”.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix, una vegada transcorregut el
termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions enfront
al mateix, un acord d’aprovació definitiva que també s’haurà de publicar al BOP i tauler
d’anuncis municipal. Segons l’atribució de competències establerta a la Disposició addicional
segona apartat primer del TRLCSP, correspon a l’Alcalde la competència com a òrgan de
contractació per a l’aprovació del projecte d’obres.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Rectificar l’errada material observada en el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ACADÈMIA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE
1), en relació al capítol de Baixa tensió (01 06 02 del pressupost), on la partida de “Treballs
necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució d’energia elèctrica
d’Endesa”, hi ha de figurar un import de 4.492,95 €, la qual cosa suposarà la rectificació del
pressupost d’execució material i de contracta de l’obra.
Segon. Aprovar definitivament el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL
CARRER ACADÈMIA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1), redactat pel Sr. Lluís
Castelló Gendre, amb un pressupost d’execució per contracta per import de 160.781,22 €
(IVA inclòs).
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Tercer. Procedir a la publicació de l’aprovació definitiva de l’esmentat projecte, en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i al tauler municipal, i donar trasllat del present acord als
serveis municipals competents, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ACADÈMIA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE
BARRIS (FASE 1). EXP. 21/2017.

Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les obres re urbanització
del carrer Acadèmia de Mollerussa les quals es troben dins de l’àmbit del Pla de Barris Fase
1. El projecte ha estat redactat per un tècnic competent per encàrrec de l’Ajuntament de
Mollerussa, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia de
162.099,99 euros IVA inclòs.
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’ha exposat; considerant els informes i demés documentació que
consta en l’expedient 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 Regidoriad’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ACADÈMIA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS
(FASE 1). EXP. 21/2017, conforme la documentació tècnica redactada i sota la modalitat
licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) 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 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. En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals
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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.
El pressupost total de licitació és el de 162.099,09 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost base:
133.966,19 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:
28.133,89 euros
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives particulars.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP i 8 del Decret 3/2016, de 31 de maig, mitjançant anunci al Perfil de
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: VISUALITZACIONS
ARQUITECTÒNIQUES DE LA REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE
CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 45/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la visualització
arquitectònica de la reurbanització de l’Avinguda de Catalunya de Mollerussa, la qual 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.
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 990 € 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
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aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte
la
producció
de
VISUALITZACIONS
ARQUITECTÒNIQUES
DE
LA
REURBANITZACIÓ
DE
L’AVINGUDA
DE
CATALUNYA
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 de la re urbanització de l’avinguda de
Catalunya 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 1.197,9 € IVA vigent inclòs (990,00 +
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:
Els treballs hauran de ser entregats el dia 18.12.2017.
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.
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.”
8.

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. ADJUDICACIÓ.

Antecendents:
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I. Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 19 d’octubre de 2017, es va
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, mitjançant el procediment obert, la tramitació
administrativa urgent i l’oferta econòmica més avantatjosa amb diversos criteris
d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 13 dies naturals
perquè els licitadors presentessin les propostes. Durant el termini establert per a la
presentació de pliques es van presentar les següents propostes segons ordre d’entrada al
Registre general:
Empresa
Registre d’entrada
SERBONIU, SL
2017/8307
VOLTES CONNECTA, SLU
2017/8353
AGROVIAL, SA
2017/8354
GARROFE, SAU
2017/8355
BAX CONSTRUCTORA, SL
2017/8356
ROMÀ INFRAESTRUCTURES, SAU
2017/8357
B. BIOSCA, SL
2017/8398
GRUPO TECNO-CONRAD, SL
2017/8518

data_____
03/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
07.11.2017
10.11.2017

III. En la data 14.11.2017 la Mesa de contractació en reunió interna va procedir a l’obertura
dels “SOBRES NÚM. 1” i a la qualificació de la documentació administrativa de les
proposicions presentades en temps i forma, declarant l’admissió de totes les propostes atès
que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a l’article 146 del
TRLCSP. El mateix dia però en reunió de caràcter públic, la Mesa efectuà l’obertura dels
“SOBRES NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentació integrant a la valoració per part
dels Serveis municipals competents, de conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts
a la clàusula 21 del PCAP i PPT.
IV. En la data 15 de novembre de 2017, es va reunir novament la Mesa de contractació per
tal de ratificar els informes de valoració i requerir a les empreses que havien quedat
empatades en quan a la proposició més avantatjosa, perquè acreditessin la concurrència del
criteri d’adjducació addicional. Tanmateix, la Mesa de contractació, en la data 28 de
novembre de 2017, va procedir al sorteig públic entre les dues empreses que havien quedat
empatades, atès que cap d’elles va poder acreditar el criteri d’adjudicació addicional,
resultant guanyadora l’empresa VOLTES CONNECTA, SLU per la qual cosa va acordar el
següent:
...//...
Primer. CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació les ofertes presentades i declarades
admeses amb el següent resultat:

VOLTES CONNECTA, SLU
AGROVIAL, SA
GRUPO TECNO-CONRAD, SA

Puntuació final

Ordre

100
100
83

1
2
3
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ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
SERBONIU, SL
GARROFÉ, SAU
B. BIOSCA, SL
BAX CONSTRUCTORA, SL

80,5
62
62
55
30,65

4
5
5
6
7

Segon. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució 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, a favor de l’empresa que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, VOLTES CONNECTA, SLU en els termes
següents:
1. Proposta econòmica: 156.092,46 € (IVA inclòs)
2. Execució de les següents millores ofertades i acceptades:
Millora 1. Augment capacitat de desaigüe de la plaça Manuel Bertrand
Millora 2. Millora en la capacitat portant
Millora 3. Construcció de 5 pous de registre i clapeta antiretorn
Millora 4. Reposició amb aglomerat asfàltic de la cruïlla de Domènec Cardenal
Tercer. Elevar l’Acta a l'Òrgan de Contractació per a procedir a efectuar el requeriment al
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè aporti la
documentació prevista a la clàusula 26 del Plec de les administratives particulars.
...//...
V. En la data 30 de novembre de 2017, per mitjà de l’acord de la Junta de Govern, es va
requerir l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte, perquè en qualitat
d’empresa licitadora que ha presentat l’oferta econòmicament més avatajosa, presentés la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs establerts a la clàusula 26,
en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebés el requeriment.
VI. En la data 13 de desembre de 2017 (NRE 2017/9377), ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresaVOLTES CONNECTA, SLU,
constatant-se el compliment adequat del requeriment efectuat.
Fonaments de dret:
Atès que l’article 151.3 del TRLCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida i,
en el cas de que no es produeixi l’adjudicació dins d’aquest termini, els licitadors tindran
dret a retirar les seves propostes. Atès que l’article 161.2 del TRLCSP i la clàusula 28 del
PCAP estableixen que quan per a l’adjudicació del contracte hagin de ternir-se en compte
una pluralitat de criteris, el termini màxim per a efectuar l’adjudicació serà de dos mesos
des de l’obertura de les proposicions.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE CONSTRUCTIU DEL
COL.LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND DE
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MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). EXP. 17/2017, a favor de l’empresa
VOLTES CONNECTA, SLU de conformitat amb la proposta tècnica i en les termes següents:
1. Proposta econòmica: 156.092,46 € (IVA inclòs)
2. Execució de les següents millores ofertades i acceptades:
Millora
Millora
Millora
Millora

1.
2.
3.
4.

Augment capacitat de desaigüe de la plaça Manuel Bertrand
Millora en la capacitat portant
Construcció de 5 pous de registre i clapeta antiretorn
Reposició amb aglomerat asfàltic de la cruïlla de Domènec Cardenal

3. Termini d’execució: 3 mesos
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i requerir-lo perquè concorri a la
formalització del contracte en document administratiu, en el termini de cinc (5) dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de la present adjudicació (art. 156.3 in fine
TRLCSP), i publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Mollerussa i al BOP de Lleida (art. 154.2 del TRLCSP).
Tercer. Notificar el present acord a la resta dels licitadors que han participat en el
procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
9.

CONVOCATÒRIA
GENERAL
DE
SUBVENCIONS
DESTINADES
A
LA
REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT DEL
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I DEL GRUP SANT
ISIDORI DE MOLLERUSSA.

Per acord plenari de data 16 d’octubre de 2017, es van aprovar inicialment les Bases
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos
dins de l’àmbit delimitat del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i del Grup Sant
Isidori de Mollerussa. Aquest acord fou objecte de publicació al BOP de Lleida número 209,
del dia 25 d’octubre de 2017.
L’objecte d’aquestes bases, tal i com s’indica en l’article 1 de les mateixes, és definir el
procediment de concessió per l’Ajuntament de Mollerussa, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per a la rehabilitació d’immobles i millora de l’accessibilitat
dins del programa de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial, en edificis de tipologia residencial col·lectiva o
plurifamiliar, i en edificis d’un sol habitatge.
Atès que la Disposició transitòria primera de les bases, estableix que les convocatòries
públiques per a la concessió dels ajuts es realitzaran per acord de Junta de Govern Local,
aquesta, 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. Aprovar la CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA
REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DELIMITAT DEL PROJECTE
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I DEL GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA,
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d’acord amb les Bases específiques reguladores que han estat aprovades definitivament i
publicades al BOP de Lleida número 238, del dia 13 de desembre de 2017.
Segon. La dotació de la subvenció a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit
delimitat pel Pla de Barris de Mollerussa per aquesta convocatòria, serà de 200.000 euros.
Els conceptes i la quantia de les subvencions són els següents:
1. Obres per a millorar les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques: la quantia màxima que es podrà concedir d’ajut serà del 50% del preu
mitjà del mercat sempre que no superi els 4.000,00 €.
2. Obres de rehabilitació d’elements comuns i/o cobertes:
a) Obres per a solucionar patologies estructurals o lesions que afectin a l’estabilitat,
solidesa i la seguretat de la coberta de l’edifici: 50% del pressupost subvencionable
amb un màxim de 6.000,00 € per edifici.
b) Obres d’impermeabilització i/o d’aïllament tèrmic de tota la coberta: 50% del
pressupost subvencionable amb un màxim de 4.000,00 €.
c) Obres de manteniment de la coberta consistents en la substitució de teules o altres
elements puntuals en mal estat, impermeabilització puntual o petites reparacions no
estructurals: 50% del pressupost subvencionable amb un màxim de 2.500,00 € per
edifici.
3. Per a l’adequació de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament a la
normativa vigent: 50% del pressupost subvencionable amb un màxim de 3.000,00 € per
edifici.
4. Obres de rehabilitació de façanes: s’entén per façana la totalitat d’elements que la
componen (finestres, balcons...):
a) Esmenar deficiències de seguretat: 50% del pressupost subvencionable amb un
màxim de 3.000,00 € per edifici.
b) Recuperació de façana amb arrebossat i pintat: 50% del pressupost subvencionable
amb un màxim de 3.000,00 € per edifici.
c) Recuperació de façana de pedra i altres elements singulars (esgrafiats, llinda de
fusta, recuperació d’antigues portalades o finestrals de fusta, etc): 50% del
pressupost subvencionable amb un màxim de 4.000,00 € per edifici. En el cas de les
comunitats de veïns serà condició obligatòria la rehabilitació del total de la façana i
no seran subvencionables rehabilitacions parcials.
Quan es demanin ajuts per a distintes actuacions, el total de la subvenció no podrà ser
superior al 50% del pressupost subvencionable ni superar en cap cas els 8.000,00 €.
L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà
l’atorgament d’aquesta. Això no obstant, l’import de les subvencions rebudes no podrà ser
mai d’una quantia que superi el cost de l’activitat subvencionable, per cadascun dels
conceptes subvencionables.
Els requisits generals per poder accedir a aquesta subvenció són els que consten a les bases
específiques d’aquesta convocatòria.
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Tercer. El termini de presentació de sol·licituds s’estableix en dos mesos, que s’iniciarà a
partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el butlletí oficial preceptiu. Les
sol·licituds s’hauran d’ajustar a allò previst a les bases específiques de la convocatòria, i
hauran d’adjuntar la documentació establerta en les mateixes i als annexos.
Quart. Publicar l’aprovació de la convocatòria al Butlletí oficial preceptiu, en un dels diaris
de premsa local de major difusió, al tauler municipal i a la web d’aquest Ajuntament.”
10.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2562
(30/2017), SUPERMERCAT D’ALIMENTACIÓ AMB APARCAMENT DE VEHICLES,
C/ FERRER I BUSQUETS, 9, A PETICIÓ DE SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL.

En data 20 de juliol de 2017 el Sr. Francisco Gonzalez, en representació de la societat Supsa
Supermercats Pujol, SL presenta la comunicació prèvia per a l’activitat de supermercat
d’alimentació amb aparcament de vehicles al carrer de Ferrer i Busquets, 9.
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 de la comunicació en data 28 de novembre de 2017 , següent:
Número d’expedient: 2562/30/2017
Titular: Supsa Supermercats Pujol, SL
Denominació: supermercat d’alimentació amb aparcament de vehicles
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 9
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“Informe resolució:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

NOVA ACTIVITAT X

SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, S.L.
SUPERMERCAT D’ALIMENTACIÓ AMB APARCAMENT DE VEHICLES
C/ Ferrer i Busquets núm. 9
Mollerussa
2562/17

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 30 de novembre de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada referida a l’expedient 2562/2017tramitat en règim de
comunicació d’inici d’exercici d’activitats amb control preventiu d’incendis.
Es comprova favorablement el projecte de redactat per Oriol Cardoner Manen en data juliol de 2017 i
l’annex al projecte de data agost de 2017, així com la certificació tècnica acreditativa de compliment de
la normativa vigent signada en data 27.11.2017.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 26.07.17 de caràcter favorable.
Vist l’informe d’afectació al trànsit de la Policia Local de 24.07.17 que conclou la no necessitat
d’habilitar cap tipus de carril d’espera si s’habilita una zona d’estacionament amb horari limitat per a la
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rotació de vehicles, sens perjudici que una vegada en funcionament l’establiment es puguin proposar
mesures alternatives en cas de problemàtiques addicionals.
Vist l’informe de prevenció d’incendis Favorable emès en data 22.08.17 per la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Atesa la comunicació d’establiment comercial amb superfície de venda de 807 m2 destinada a consum
quotidià de 28.11.17.
Atès el certificat d’acte de comprovació en matèria d’incendis favorable signat per Elena Furquet Suàrez
tècnic de TÜV Rheinland en data 27.11.17.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable que emeti l’Agència de
Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant
Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

-

-

-

-

-

Dependències

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

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

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i olors caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures
correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Compliment de la normativa de contaminació lluminosa en l’enllumenat de les zones
exteriors i d’aparcament: Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors del forn d’obrador de pa: extractor i xemeneia d’evacuació fins
sobrepassar la coberta de l’edifici.
extracció fums aparcament: vehiculat a exterior sense molèsties al veïnat.
fums de combustió del grup electrogen: xemeneia vehiculada a coberta.
Gestió de residus:
orgànics: containers propis de magatzematge i posterior recollida municipal
paper, cartró i plàstic: magatzematge adequat i recollida per gestor autoritzat.
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residus origen animal i decomisos: magatzematge refrigerat fins recollida gestor
autoritzat.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en cas d’evacuació.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Compliment del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments comercials i del
Decret 378/2009, de 10 d’octubre:
o
Mitjà establiment comercial (MEC) amb superfície de venda de 807 m2
o
Espai interior de càrrega i descàrrega de mercaderies a la zona d’aparcament en
horari diferent al dels clients.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, transformador, climatització,
frigorífica, etc.
Compliment de la normativa d’accessibilitat: itinerari adaptat, cambra higiènica adaptada i
2 places pàrquing adaptades.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. “
-

11.

DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SR. DOMINGO
SANCHEZ HERNANDEZ COMUNICANT LA TITULARITAT D’ANIMALS EQUINS.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Domingo Sánchez Hernández comunicant
la presència de 4 animals equins a la instal·lació de la Partida La Figuera polígon 3 parcel·la
63.
Atès que aquest tràmit és indispensable per obtenir la marca oficial de la instal·lació que
atorga el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les
explotacions ramaderes.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la comunicació presentada pel Sr. Domingo Sánchez
Hernández referent a l’explotació equina següent:
Número de cavalls: 4
Ubicació de la instal·lació: Partida La Figuera polígon 3 parcel·la 63 (C/Folch i Torres)
Segon. Comunicar aquest acord al sol·licitant als efectes oportuns.
12.

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DESTINADES A UNA PARADA D’AUTOBUSOS I A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN PAS PER A VIANANTS SOTA LES VIES DEL TREN A
MOLLERUSSA

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, atenent a interessos mutus [la
promoció i l'establiment d’infraestructures per al transport de viatgers que permetin la
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concentració de les arribades i sortides dels serveis públics regulars de transport de viatgers
per carretera, a fi i efecte de millorar les condicions de comoditat i seguretat en l’espera del
públic usuari i dotar d’uns millors nivells de qualitat atenent a l’elevat nombre d’usuaris
d’aquests serveis a la població],
el 6 de juny de 2016 van signar un Conveni de
col·laboració per a l'establiment de les instal·lacions destinades a una parada d’autobusos i a
la construcció d’un pas per a vianants sota les vies del tren a Mollerussa, en què es reconeix
la necessitat d’establiment d’una nova parada d’autobusos en aquest terme municipal i es
determina el marc de col·laboració i les actuacions a desenvolupar per cadascuna de les
parts en relació amb l’establiment i posterior gestió de les instal·lacions destinades a
l’efecte.
Al pacte cinquè del Conveni esmentat anteriorment es preveu que les condicions a les quals
restaran sotmeses, un cop finalitzades les obres, la conservació i manteniment per part de
l’Ajuntament de Mollerussa de les instal·lacions destinades a la parada d’autobusos i del pas
per a vianants sota les vies del tren s’establiran mitjançant la corresponent addenda a aquest
Conveni.
Tenint en compte que les obres de construcció de la parada d’autobusos i del pas de vianants
es troben pràcticament enllestides, en compliment del pacte cinquè del Conveni esmentat el
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Mollerussa consideren convenient
signar aquesta Addenda amb la voluntat de concretar les condicions.
En virtut de quant s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultat
atribuïdes, i a les quals s’ha fet esment, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Aprovar la ADDENDA al Conveni de col·laboració per a l'establiment de les
instal·lacions destinades a una parada d’autobusos i a la construcció d’un pas per a vianants
sota les vies del tren a Mollerussa, signat per ambdues administracions el 6 de juny de
2016, conforme el text íntegre de l’Expositiu, les clàusules i els Annexes (1 i 2) que
s’adjunta als present acords.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren la Addenda del
conveni de col·laboració indicat.
Tercer. Notificar el present acord al DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, als efectes oportuns.
Addenda al Conveni de col·laboració per a l'establiment de les instal·lacions destinades a una
parada d’autobusos i a la construcció d’un pas per a vianants sota les vies del tren a
Mollerussa
.../...
EXPOSEN
I.- La Generalitat de Catalunya considera d'interès fonamental la promoció i l'establiment
d’infraestructures per al transport de viatgers que permetin la concentració de les arribades i sortides dels
serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, a fi i efecte de millorar les condicions de
comoditat i seguretat en l’espera del públic usuari.
II.- L'Ajuntament de Mollerussa considera, així mateix, necessari disposar d'una nova parada d’autobusos
en el seu terme municipal que possibiliti la prestació dels serveis de transport de viatgers amb uns millors
nivells de qualitat atenent a l’elevat nombre d’usuaris d’aquests serveis a la població.
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III.- A tal efecte, ambdues administracions van signar el 6 de juny de 2016 el Conveni de col·laboració
per a l'establiment de les instal·lacions destinades a una parada d’autobusos i a la construcció d’un pas
per a vianants sota les vies del tren a Mollerussa, en què es reconeix la necessitat d’establiment d’una
nova parada d’autobusos en aquest terme municipal i es determina el marc de col·laboració i les
actuacions a desenvolupar per cadascuna de les parts en relació amb l’establiment i posterior gestió de les
instal·lacions destinades a l’efecte.
IV.- Al pacte cinquè del Conveni esmentat anteriorment es preveu que les condicions a les quals restaran
sotmeses, un cop finalitzades les obres, la conservació i manteniment per part de l’Ajuntament de
Mollerussa de les instal·lacions destinades a la parada d’autobusos i del pas per a vianants sota les vies del
tren s’establiran mitjançant la corresponent addenda a aquest Conveni.
V.- Tenint en compte que les obres de construcció de la parada d’autobusos i del pas de vianants es troben
pràcticament enllestides, en compliment del pacte cinquè del Conveni esmentat el Departament de
Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Mollerussa consideren convenient signar aquesta Addenda amb la
voluntat de concretar les condicions a les quals restaran sotmeses la conservació i manteniment per part
de l’Ajuntament de Mollerussa de les instal·lacions destinades a la parada d’autobusos i del pas per a
vianants sota les vies del tren.
De conformitat amb el què s’ha exposat, les parts signants
ACORDEN
Primer.- Objecte
Aquesta Addenda al Conveni de col·laboració per a l'establiment de les instal·lacions destinades a una
parada d’autobusos i a la construcció d’un pas per a vianants sota les vies del tren a Mollerussa té per
objecte concretar les condicions a les quals restaran sotmeses la conservació i manteniment per part de
l’Ajuntament de Mollerussa de les instal·lacions destinades a la parada d’autobusos i del pas per a vianants
sota les vies del tren a Mollerussa.
Segon.- Condicions relatives a la conservació i manteniment de la parada d’autobusos
Les condicions a les quals restaran sotmeses la conservació i manteniment per part de l’Ajuntament de
Mollerussa de les instal·lacions destinades a la parada d’autobusos de Mollerussa són les que es descriuen
a l’annex 1 d’aquesta Addenda.
Tercer.- Condicions relatives a la conservació i manteniment del pas de vianants
Les condicions a les quals restaran sotmeses la conservació i manteniment per part de l’Ajuntament de
Mollerussa del pas per a vianants sota les vies del tren a Mollerussa són les que es descriuen a l’annex 2
d’aquesta Addenda.
Quart.- Altres condicions
Les parts expressament reconeixen i s’obliguen al compliment de tota la resta de condicions, pactes i
acords que, no havent estat recollits expressament en aquesta Addenda, es trobin previstos en el
Conveni subscrit en data 6 de juny de 2016 per a l'establiment de les instal·lacions destinades a una
parada d’autobusos i a la construcció d’un pas per a vianants sota les vies del tren a Mollerussa, al que
es remeten.
I, en prova de conformitat, les parts indicades signen aquesta Addenda en dos exemplars del mateix
valor i efecte al lloc i en la data indicats en l'encapçalament.
..........................................
Departament de Territori i Sostenibilitat

...........................................
Alcalde de l'Ajuntament de Mollerussa
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ANNEX 1: Condicions relatives a la conservació i manteniment de les instal·lacions destinades
a la parada d’autobusos de Mollerussa
1. Les tasques de conservació i manteniment que correspon efectuar a l’Ajuntament de Mollerussa seran
efectives a partir de la data de recepció de les obres per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
A tal efecte, el Departament de Territori i Sostenibilitat haurà de notificar a l’Ajuntament de Mollerussa
la data en què està prevista la recepció de les obres amb una antelació màxima de 10 dies hàbils.
2. L'Ajuntament de Mollerussa resta obligat a mantenir les instal·lacions de la parada d'autobusos de
Mollerussa en bon estat de conservació i funcionament.
A aquest efecte, l'Ajuntament de Mollerussa assumeix les obligacions següents:
Respondre dels danys ocasionats a tercers com a conseqüència de les operacions que requereix el
desenvolupament de les tasques de conservació i manteniment, a excepció feta dels ocasionats pels
vehicles de les empreses de transport de viatgers usuàries de la parada, dels quals seran responsables
els seus titulars. En tot cas, l’Ajuntament de Mollerussa resta exonerat de la responsabilitat per danys
que hagin estat provocats per defectes de la construcció de les instal·lacions que composen
l'equipament de parada d’autobusos.
Establir amb una companyia d'assegurances una pòlissa que cobreixi els riscs d'incendi, llamp,
inundació, etc. de les instal·lacions de l'equipament de parada, i la responsabilitat civil que pugui derivar
d'aquells danys front a tercers dels que ha de respondre. El pagament de les primes corresponents anirà
a càrrec del dit Ajuntament.
El pagament dels tributs i exaccions imposades per l'Estat, la Generalitat de Catalunya i corporacions
locals, i altres institucions de Dret Públic que afectin les instal·lacions de l'equipament de parada
d'autobusos.
3. La inspecció directa de la conservació i manteniment de l'equipament de parada d'autobusos de
Mollerussa correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat i serà exercida per l'òrgan que la tingui
atribuïda reglamentàriament.
Les faltes comeses per les empreses de transport de viatgers que la utilitzin i pel públic usuari en
general, se sancionaran en la forma prevista per la normativa aplicable en cada cas.
4. En tot el que no es preveu en les presents condicions que regulen les condicions relatives a la
conservació i manteniment de l'equipament de parada d'autobusos de Mollerussa, regiran les
disposicions contingudes en la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per
carretera mitjançant vehicles de motor i en el seu Reglament, aprovat mitjançant Decret 319/1990, de
21 de desembre.
ANNEX 2: Condicions relatives a la conservació i manteniment del pas per a vianants sota les
vies del tren a Mollerussa
1. Les tasques de conservació i manteniment que correspon efectuar a l’Ajuntament de Mollerussa seran
efectives a partir de la data de recepció de les obres per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
A tal efecte, el Departament de Territori i Sostenibilitat haurà de notificar a l’Ajuntament de Mollerussa
la data en què està prevista la recepció de les obres amb una antelació màxima de 10 dies hàbils.
2. L'Ajuntament de Mollerussa resta obligat a mantenir les instal·lacions i l’enllumenat del pas per a
vianants sota les vies del tren a Mollerussa en bon estat de conservació i funcionament.
A aquest efecte, l'Ajuntament de Mollerussa assumeix les obligacions següents:
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Respondre dels danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la utilització del pas per a
vianants.
Responsabilitzar-se que les superfícies del pas per a vianants mantinguin en tot moment una bona
aparença, de manera que quan es deteriorin o quedin en mal estat, es realitzin totes les accions
necessàries per recobrar aquest bon aspecte, inclosa la neteja de grafits.
No autoritzar, en cap cas, la instal·lació de cap missatge o menció amb caràcter publicitari ni cap
actuació o intervenció que no sigui respectuosa amb la Generalitat de Catalunya.
El pagament dels tributs i exaccions imposades per l'Estat, la Generalitat de Catalunya i corporacions
locals, i altres institucions de Dret Públic que afectin les instal·lacions del pas per a vianants.

3. L’Ajuntament de Mollerussa ha de mantenir obert l’accés al pas per a vianants, com a mínim, en
l’horari en què es presti el servei de transport públic a la parada d’autobusos de Mollerussa.
4. La Generalitat de Catalunya no serà responsable de les conseqüències dels contractes que
l’Ajuntament de Mollerussa pugui subscriure amb tercers o de les encomanes de gestió que pugui
acordar per conservar o mantenir el pas per a vianants.

13.

MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 07/09/2017,
RELATIU A LES ACTIVITATS AL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN
(2017-2018)

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 07 de setembre de 2017, va autoritzar la
realització al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa, durant el curs
2017/2018, de les activitats complementàries, de caràcter educatiu, social, de salut,
esbarjo, cultural i esportiu, que seguidament s’indica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ball en Línia
Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet I (L’Ull Digital)
Ioga
Memòria Activa
Micro gimnàstica
Mix Zumba/Pilates
Musico teràpia
Pintura
Relaxació
Taller de lectura compartida
Taller de Manualitats
Taller de sardanes
Te, diàleg i cafè

Simultàniament (apartat quart) foren autoritzats els contractes administratius, de caràcter
menor, per a la realització dels serveis professionals [desplegats mitjançant Decret de
l’Alcaldia 310/2017, de 19 de setembre] que seguidament s’indiquen:
Activitat
Ball en línia
Informàtica i Internet
Ioga
Micro gimnàstica
Mix Zumba/Pilates

Professional - Contractista
ESCOLA DE DANSA
L’ACADÈMIA SCP
BUSCÀ LUNA, Oscar
LLORDES SERRA, Gemma
RODRIGUEZ FAKS, Victoria
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Musico teràpia
Taller de Sardanes
Memòria Activa
Manualitats

PASTO LLOBERA, Núria
FED. Sardanista Comarques Lleida
PARRAMONT LLONCH, Montse
SERRAT MALLAT, Antonieta

No obstant, des de la coordinació de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania s’ha informat
respecte la conveniència que algunes de les activitats [que seguidament s’indica], s’haurien
d’ampliar per tal d’atendre la demanda. En aquest sentit, fora necessari ampliar la oferta,
per tal d’adaptar-la a les necessitats i procedir a la formació de nous grups i incrementar els
dies i hores de dedicació per tal de realitzar-les amb efectivitat. En concret es proposa
incorporar a l’oferta d’Informàtica i Internet, una acció formativa inicial, amb un grup. Això
suposaria, a l’acord inicial, la modificació següent:
ACTIVITAT
Informàtica i Internet (Inicial)

DIES
Tots els dijous

HORARI
10,00 a 11,30

Inscripcions Mínimes
10

En conseqüència, procedeix, modificar l’acord de la Junta de Govern de 07/09/2017, pel que
fa al nombre d’activitats proposades, la relació de les activitats que seran susceptibles de
contractació de serveis professionals i fixar el nombre d’inscripcions màximes per garantir
l’efectivitat de la prestació o activitat. En tot cas, es fa constar que aquestes modificacions
no afectaran a les altres activitats, ni al lloc de realització ni els preus aprovats.
A la vista del que s’ha exposat, atesos els informes lliurats tècnics i jurídics lliurats al
respecte i a proposta de la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern de 07/09/2017, pel que fa
al nombre d’activitats complementàries, de caràcter educatiu, social, de salut, esbarjo,
cultural i esportiu, a realitzar al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa, durant
el curs 2017/2018, en els termes que seguidament s’indica:
•

Increment de l’oferta d’activitats.

L’increment de l’oferta suposa incorporar l’activitat següent:
ACTIVITAT
Informàtica i Internet (Inicial)

DIES
Tots els dijous

HORARI
10,00 a 11,30

Inscripcions Mínimes
10

Aquest nou curs tindrà una durada estimada de 5,5 mesos, iniciant-se a partir del dia 4 de
gener i fins els 21 de juny, de 2018, i el preu que els usuaris hauran d’abonar per assistir a
l’activitat, serà de 20,00 € trimestre.
Segon. Autoritzar la celebració dels contractes administratius, de caràcter menor, per a la
realització dels serveis professionals que seguidament s’indiquen establint, en concepte de
retribució del contracte, els preus per ut./hora, següents:
Activitat
Informàtica i Internet -Inicial-

Professional
Contractista
L’ACADÈMIA SCP

H/
Setmana
1,30

Preu ut. hora
(IVA exclòs)
30,00 €

Preu estimat
Contracte (*)
990,00 €

(*) Nombre hores setmana x € x 4 setmanes mes x 5’5 mesos totals.
El seu lloc de realització serà a la seu de L’ACADÈMIA SCP, C/ Muralla, 2,2, 25230 Mollerussa
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Tercer. Facultar a l’alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel desplegament
dels acords adoptats, singularment en allò referent a la contractació menor de serveis,
aprovada. Igualment, se’n donarà trasllat a la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania, pel
seu coneixement i efectes i als Servei municipal competents (Gestió Tributària i Recaptació i
Intervenció de Fons), per a tramitar els expedients oportuns.
14.

AVENTURA DE NADAL 2017-2018

Es dona compte a la Junta de Govern de la Memòria presentada per la Regidoria de Joventut
per tal de desplegar el programa d’activitats de lleure denominat Aventura de Nadal 20172018, destinat a infants i nois fins a 15 anys d’edat, previst per a realitzar-lo entre els dies
26 de desembre de 2017 i 4 de gener de 2018, ambdós inclusivament.
L’activitat, es fonamenta en la voluntat de donar resposta a la necessitat de cobrir els dies
de les vacances de Nadal amb activitats per a infants i joves. Amb aquesta activitat es vol
oferir un servei de lleure i alhora educatiu, per gaudir-ne individualment, en grup o en
família.
Com a objectius generals de l’activitat, es poden assenyalar, els següents:
•
•
•
•

Facilitar a les famílies la conciliació de l'horari laboral dels pares i les vacances dels més
petits/es.
Potenciar el civisme i l’educació en valors als infants i joves durant les tardes de les
vacances de Nadal.
Aconseguir un espai destinat a un oci, sa, divertit i educatiu.
Fomentar la ocupació als i les joves de Mollerussa

Tanmateix, tal i com es planteja el desplegament de l’activitat, es promou la participació
activa d’un nombre important d’associacions de lleure i culturals, sense ànim de lucre.
En virtut del que s’ha exposat, la Junta de Govern, atenent la proposta presentada i tenint
en consideració la seva procedència, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’execució del programa de l’activitat de lleure denominada AVENTURA
DE NADAL 2017-2018, conforme la Memòria/Programa presentada per la Regidoria de
Joventut. L’activitat es desenvoluparà als pavellons firals (Pla d’Urgell i 125è. aniversari) en
horari de tarda, entre els dies 26 de desembre de 2017 i 4 de gener de 2018, ambdós
inclusivament.
Segon. Aprovar els següents preus de l’activitat:
•
•
•
•

Preu per dia i nen/a ....................................
Preus família nombrosa /monoparental ......
Escoles i Grups Especials .............................
Servei guarda-roba .....................................

4,00
3,00
2,00
0,50

€ a partir de 3 anys .
€ dia/nen (*)
€ dia/nen
€

(*) serà requisit indispensable, que la condició de família nombrosa o monoparental s’acrediti pels
mitjans que procedeixin.

Tercer. Atenent a la proposta presentada, el parc lúdic “Aventura de Nadal” comptarà amb
els espais diferenciats i amb característiques pròpies, següents:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1.- Espai d’atraccions mecàniques i inflables, a implementar mitjançant contracte menor de
serveis amb empresa capacitada.
2. Un espai coordinat i dirigits pròpiament per l’ajuntament [Ràdio Ponent]
3. Dos espais gestionats per una entitat juvenil i econòmicament a càrrec, de l’Ajuntament
de Mollerussa: Espai “Racó dels Petits” (ludoteca) i Espai de les “Manualitats”.
Aquest any i per quart any consecutiu es comptarà amb una entitat juvenil de Mollerussa
per tal de dinamitzar alguns espais de l’Aventura del Nadal. Aquestes tasques seran a canvi
d’una remuneració que ha de permetre pal·liar les despeses d’algunes de les activitats
promogudes per les associacions.
4. Un espai on les entitats culturals i juvenils realitzaran, alternadament i durant els dies
convinguts activitats per als infants.
5. S’establiran, a més a més, els Serveis Complementaris següents:
•
•
•
•
•

Servei
Servei
Servei
Servei
Servei

complementari
complementari
complementari
complementari
complementari

de bar.
d’Assistència Sanitària.
de seguretat.
de guarda-roba.
de neteja.

En els espais coordinats i dirigits directament per l’Ajuntament s’hi aportarà el material
necessari per a llur desplegament.
Quart. A fi i efecte de desplegar el programa de les activitats i la seva gestió, s’estableixen
les directrius següents:
1.- Espai d’atraccions mecàniques i inflables.
Considerant la proposta presentada, s’autoritza que el desplegament d’aquest espai s’efectuï
mitjançant la contractació menor atenent els elements singulars següents:
Adjudicatari: Denominació comercial: IDEAL ESPECTACLES
Modalitat: Contracte de serveis. Art. 10, 301 i concordants 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 (TRLCSP)
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art.10) Categoria 26 – 96 de
l’Annex II TRLCSP
Import estimat:El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment
d'adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 16.000 euros, IVA no inclòs.
Durada: 26 desembre de 2017 a 4 de gener de 2018, ambdós inclusivament.
Qualificació: MENOR (article 138.3 TRLCSP)
Objecte del contracte: El contracte abastarà les prestacions principals següents:
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Nom atracció
Olles giratòries
Trenet Infantil
Llits elàstics (grans)
Llits elàstics (petits)
Baby Quadrat
Toro mecànic
Salta Bola
Zona Vídeo Consoles
6 inflables

Edat recomanada
De 5 a 10 anys.
De 3 a 6 anys
De 6 a 12 anys
De 3 a 6 anys
De 3 a 8 anys
De 6 a 12 anys
De 5 a 12 anys
De 6 a 12 anys
De 4 a 12 anys

Retribució: La retribució ha estat fixada per compensació amb les entrades, criteri que s’ajusta a allò
previst a l’article 302 del TR LCSP. Això no obstant, l’Ajuntament compensarà a IDEAL ESPECTACLES,
amb l’import que suposi el nombre de les entrades lliurades a l’Associació “Mollerussa Comercial”, i
degudament justificades, amb el límit màxim de 700 entrades, i l’import limitatiu de 2.000,00 €
Obligacions:L’ajuntament requerirà a l’empresa adjudicatària, que cada una de les atraccions
compleixi els requisits següents:
•

•
•

Que cada atracció aporti la documentació necessària i acreditativa conforme es tova en condicions
òptimes i dins la legalitat per a la seva utilització (en tot cas resten sotmeses, en allò que
correspongui, al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles
públics i activitat recreatives).
Que l’atracció compleixi exhaustivament les normes d’higiene bàsiques en activitats per infants i
joves.
Que cada atracció tingui un responsable, degudament identificat, que serà l’encarregat de conduirla, vetllar el bon ordre a les files d’espera i resoldre amb els responsables dels menors que les
utilitzin, els dubtes que puguin sorgir. Això no obstant, l’ajuntament assignarà monitors/es, per a
suport en la Salta Bola, Zona de Vídeo Consoles i en la dels inflables.

L’adjudicatari assumirà respecte l’ajuntament, a més a més, les obligacions següents:
•
•
•
•

La responsabilitat de la taquilla
Les Polseres identificatives del pagament
La Neteja de la part mecànica del parc i bar.
Les Entrades gratuïtes per entitats que convencionalment es determinin.

Simultàniament s’aprova el contracte conforme el model que figura en l’expedient, i es facultar la Sra.
Immaculada Casanella, Regidora de Joventut, per a la seva formalització.

2.- Espais assumits directament per l’ajuntament:
•

Personal: S’autoritza la contractació laboral urgent d’un total d’efectius de setze (16)
monitors/monitores de lleure. Els efectius [monitors/monitores de lleure] es contractaran atenent el
resultat de la concurrència promoguda per l’àrea de Joventut; Això no obstant, si es dona el cas de
manca d’efectius, podrà efectuar-se contracte menor de serveis amb empresa especialitzada.
La modalitat contractual serà la següent:
-

Règim Jurídic:
Adscripció:

Personal laboral col·laborador temporal.
GRUP V: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS
ÀREA CULTURA/JOVENTUT/FESTES. 1. PERSONAL ACTIVITATS DIVERSES
Categoria Professional:
C2
Dedicació i Durada: Atenent les necessitats posa
des de manifest la dedicació serà des del dia 26 de desembre i fins al 4 de gener, ambdós
inclusivament, i de les 16h a les 20.30h.
Retribucions: Assignació de retribucions proporcional a la dedicació, corresponent al grup C2,
Nivell de complement de destinació 14 i Complement de Festivitat.
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-

Tipus de contracte: obra o servei determinat.

Les tasques i les funcions a realitzar seran les que figuren a la Memòria/Programa presentada per la
Regidoria de Joventut per tal de cobrir les activitats assumides com a pròpies. Així mateix, els
efectius indicats donaran suport a l’empresa de serveis IDEAL ESPECTACLES en les atraccions
indicades anteriorment: Salta Bola, Zona de Vídeo Consoles i en la dels inflables.
Les persones que realitzin les tasques de monitors, assumiran de forma rotatòria, tasques de
guarda-roba.
•

Espai d’atraccions: De conformitat amb allò previst als articles 9 i 290 i concordants 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 (TRLCSP), s’autoritza el contracte subministrament, de caràcter menor,
amb l’empresarial Maria Gloria Flores Díaz (NIF 43.066.745-D, per a l’arrendament del les
atraccions següents:
Nom atracció
Olla Infantil
Inflable l’escombra
Chiquipark
Circuit Animals

Edat recomanada
3a9
4 a 12
3a8
3a9

preu dia
100,00 €
75,00 €
100,00 €
30,00 €

dies
10
10
10
10

TOTALS

Total Import (*)
1.210,00 €
907,50 €
1.210,00 €
363,00 €

3.690,50 €

(*) IVA inclòs
Preu del contracte IVA (21%) inclòs: 3.690,50 €
El contracte es justifica com a menor atès el que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP.
Durada: 26 desembre de 2017 a 4 de gener de 2018, ambdós inclusivament.
•

En els espais coordinats i dirigits directament per l’Ajuntament s’hi aportarà el material necessari
per a llur desplegament.

3.- Espai “Racó dels Petits” (ludoteca) i Espai de les “Manualitats”.
Considerant la proposta presentada, s’autoritza la contractació menor de les entitats que
seguidament s’indica, conforme els Plecs de Clàusules que figuren en l’expedient. El
contracte s’efectuarà atenent els elements singulars següents:
Modalitat: Contracte de serveis. Art. 10, 301 i concordants 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 (TRLCSP)
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art.10) Categoria 26 – 96 de
l’Annex II TRLCSP
Import estimat:El valor estimat (VE) dels contracte a efectes de determinar el procediment
d'adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 2.003,10 euros, IVA no
inclòs.
Durada: 26 desembre de 2016 a 4 de gener de 2017, ambdós inclusivament.
Qualificació: MENOR (article 138.3 TRLCSP)
Objecte del contracte, entitat adjudicatària i Preu dels contracte : Els contractes abastaran les
prestacions principals, a desenvolupar per les entitats que s’indiquen, i pels imports següents:
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Prestació principal:
•
Racó dels Petits” (Ludoteca)
•
Taller de “Manualitats”
Adjudicatària:
Entitat Colònies Sant Jaume
Import contracte:
2.003,10 €
L’adjudicatari assumirà respecte l’ajuntament, les obligacions següents:
•

Monitors: 6 monitors (3 pel Racó dels Petis i 3 pel Taller de manualitats). El monitors hauran de ser
majors de 16 anys.

•

Funcions dels monitors racó dels petits:
Dinamitzar l’espai i els infants.
Vetllar pel bon estat dels infants i per un ús correcte i higiènic dels materials.
Agilitzar l’entrada i sortida dels infants.
Atenció informativa als pares i mares.
Preparació d’alguna activitat pròpia de l’activitat.

•

Funcions monitores racó de les manualitats:
Preparació de tallers manuals per a nens.
Atenció acurada als infants.
Vetllar pel bon estat dels infants i per un ús correcte i higiènic dels materials.

4.- Espai en col·laboració amb entitats associatives locals (sense ànim de lucre).
A fi i efecte de desplegar el conjunt d’activitats previstes en la memòria amb les distintes
entitats associatives locals, s’autoritza que els desplegament s’efectuï mitjançant la
formalització de convenis de col·laboració. La proposta és convenir dues activitats,
Manualitats amb roba usada i Jocs Infantils, amb les entitats associatives ROBA HUMANA i el
CAU, respectivament.
Cinquè. En relació amb els serveis complementaris, la seva implementació s’efectuarà
conforme les modalitats i/o directrius següents:
Servei complementari de Bar.
El servei de Bar l’assumirà com a contractació de caràcter menor complementària, l’empresa de
serveis a la qual se li adjudiqui l’espai d’atraccions mecàniques i inflables; la relació contractual,
malgrat sigui complementària de la principal, s’atendrà als elements singulars següents:
Modalitat: Contracte de serveis. Art. 10, 301 i concordants 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 (TRLCSP)
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art.10) Categoria 17 –64
de l’Annex II TRLCSP
Import estimat:El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment
d'adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 650,00 euros, IVA no
inclòs.
Durada: 26 desembre de 2017 a 4 de gener de 2018, ambdós inclusivament.
Qualificació: MENOR (article 138.3 LCSP)
Preu del contracte: La contraprestació del contractista s’efectuarà mitjançant la retribució que
obtingui de la venda pròpia del servei de bar, motiu pel qual, aquest contracte no comportarà cap
despesa a càrrec del pressupost municipal.
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Obligacions: L’adjudicatari assumirà al seu cost el personal que ha de realitzar les tasques
corresponents i totes les despeses de naturalesa fiscal i social inherents.
Servei complementari d’Assistència Sanitària.
Els serveis complementaris d’Assistència Sanitària es declaren obligatoris en desplegament del que
es preveu en Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics
i activitat recreatives). Considerant l’aforament i la previsió d’usuaris aquests serveis consistiran
en els dispositius d’assistència sanitària següents:
•
•

Habilitació d’un local com a infermeria
Contractació de serveis professionals d’un titulat habilitat als efectes

El local s’habilitarà amb el material i els equips necessaris i adequats per a prestar primers auxilis.
L’habilitació d’un local com a infermeria, si procedeix, s’efectuarà com a contracte de
subministrament, de caràcter menor. A aquests efectes s’autoritza la Regidoria de Joventut a
efectuar les contractacions sota la modalitat AD, amb el límit de 3.000,00 €. (IVA inclòs), atès que
es contempla dins l’àmbit competencial previst en el Decret de l’Alcaldia núm. 348/2015, de 22 de
juny.
El servei complementari d’Assistència Sanitària s’assumeix per l’Ajuntament i es prestarà per
ACTIVA MÚTUA 2008, Mútua de AT i MP de la SS n. 003, en virtut del conveni d’associació vigent.
Servei complementari de neteja:
Els serveis complementaris de neteja es prestaran sota la modalitat de contracte menor amb
l’empresa de serveis MES QUE NET SCP. El contracte s’efectuarà atenent els elements singulars
següents:
Modalitat: Contracte de serveis. Art. 10, 301 i concordants 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 (TRLCSP)
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art.10) Categoria 14 – 874
de l’Annex II TRLCSP
Import estimat:El valor estimat (VE) dels contracte a efectes de determinar el procediment
d'adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 1.028,50 euros, IVA
inclòs.
Durada: 26 desembre de 2017 a 4 de gener de 2018, ambdós inclusivament.
Qualificació: MENOR (article 138.3 TRLCSP)
Obligacions: L’adjudicatari assumirà al seu cost el personal que ha de realitzar les tasques
corresponents i totes les despeses de naturalesa fiscal i social inherents.
Serveis complementaris de seguretat.
Els serveis complementaris de seguretat es prestaran sota la modalitat de contracte menor amb
l’empresa de serveis SEVEN PONENT. El contracte s’efectuarà atenent els elements singulars
següents:
Modalitat: Contracte de serveis. Art. 10, 301 i concordants 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 (TRLCSP)
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art.10) Categoria 23 – 873
de l’Annex II TRLCSP
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Import estimat:El valor estimat (VE) dels contracte a efectes de determinar el procediment
d'adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 1.877,92 euros, IVA
inclòs.
Durada: 26 desembre de 2017 a 4 de gener de 2018, ambdós inclusivament.
Qualificació: MENOR (article 138.3 TRLCSP)
Obligacions: L’adjudicatari assumirà al seu cost el personal que ha de realitzar les tasques
corresponents i totes les despeses de naturalesa fiscal i social inherents.

Sisè.- S’autoritzen els contractes menors de serveis, relatius a les activitats següents:
•
•
-

Espectacles d’inauguració. Adjudicatari: El Sidral
Conta contes i Tallers. Adjudicataris:
Albert Estenegre Manzanares:
Diverta Grup (Eva Prat Carbó):
Improvisto’s Krusty (Pere Toro Chinchilla):
Sac Espectacles:

Import: 2.292,95 €
Import:
Import:
Import:
Import:

255,07
665,50
524,70
786,50

€
€
€
€

Modalitat: Contracte de serveis. Art. 10, 301 i concordants 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 (TRLCSP)
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art.10) Categoria 26 – 96 de
l’Annex II TRLCSP.
Durada: Les activitats es desplegaran entre els dies 26 desembre de 2017 a 4 de gener de 2018,
ambdós inclusivament, en les dates i hores que figuren a la memòria tècnica presentada.
Qualificació: MENOR (article 138.3 TRLCSP)
Objecte del contracte, entitat adjudicatària i Preu dels contracte : Els contractes abastaran les
prestacions principals, a desenvolupar per les entitats que s’indiquen i pels imports esmentats.

Setè. Sense perjudici de les funcions pròpies que la titular de l’àrea de Joventut assumeixi
al respecte la gestió de l’activitat, la coordinació d’aquesta serà assumida directament per
l’Ajuntament, designant-se a la Sra. RAMOS GÁZQUEZ, Maria Tiscar, Auxiliar tècnica
adscrita a l’Àrea de Joventut. Es determinen com a funcions de la coordinació,
indistintament, les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetllar per una obertura i un tancament adequat als accessos on es realitzarà l’activitat.
Vigilància dels espais on es du a terme les activitats.
Donar una atenció i informació directa als usuaris.
Vetllar pel bon estat dels espais abans i després de realitzar-hi una activitat.
Atendre les necessitats de les entitats locals que participen al parc, així com de les activitats
pròpies que realitza l’ajuntament.
Mantenir un control del personal contractat per l’Ajuntament i vetllar per a que es complexin els
horaris establerts en els seus contractes laborals.
Vetllar, conjuntament amb el personal de vigilància i seguretat del parc, per un bon ordre de
convivència dins el parc.
Aplicar el protocol d’urgència en cas de necessitat. Aquest protocol serà definit, prèviament, amb el
servei de policia local de l’Ajuntament de Mollerussa.

Vuitè. Es delega expressament a la Regidoria de Joventut, en allò que sigui necessari, el
desplegament administratiu i de direcció superior inherent a l’activitat, i específicament, la
facultat de formalització de convenis de col·laboració amb entitats associatives locals.
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Igualment, dins les funcions inherents a la gestió de l’activitat la Regidora de Joventut
gaudirà de la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de
les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern.
Novè. Per tal regularitzar la col·laboració amb entitats associatives locals, s’aprova el
CONVENI MARC conforme el text que s’incorpora en Annex als presents acords.
--------------ANNEX: MODEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER L’EXECUCIÓ DE DIVERSES
ACTIVITATS D’ESBARJO, CULTURALS I ESPORTIVES EN EL MARC DE L’AVENTURA DE NADAL,
2017-2018.
A l’Ajuntament de Mollerussa, el dia ___ de dos mil disset.
REUNITS
D'una part, la Sra. Immaculada Casanella Miró, Regidora de l'Excm. Ajuntament de Mollerussa,
la qual actua en virtut del càrrec que ostenta i expressament facultada per acord de la Junta de Govern
Local adoptat el dia [__ de ___ de 2017].
I d’altra part, l’entitat associativa local les dades de la qual figuren en l’Annex a aquest document.
Les parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament per formalitzar el present conveni.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1. Que la Junta de Govern Local, en la sessió de data [__ de ___ de 2017], va acordar autoritzar
l’execució del programa de l’activitat de lleure denominada AVENTURA DE NADAL 2017-2018, conforme
la Memòria/Programa presentada per la Regidoria de Joventut. L’activitat es desenvoluparà als
pavellons firals en horari de tarda, entre els dies 26 de desembre de 2017 i 4 de gener de 2018,
ambdós inclusivament.
2. Que, atenent a la proposta de desenvolupament de l’activitat, s’ha previst que una part de les
activitats es desenvolupi en col·laboració amb entitats associatives locals sense ànim de lucre.
3. Que, per tal de possibilitar l’activitat, s’ha delegat expressament a la Regidoria de Joventut, en allò
que sigui necessari, el desplegament administratiu pertinent i en concret la formalització de convenis de
col·laboració amb entitats associatives locals.
4. El que s’ha transcrit i relacionat concorda amb l’expedient corresponent al qual es fa expressa
remissió.
5. Que ambdues parts, valorant la repercussió d’aquest projecte per al municipi, i considerant-lo una
activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat, tenen a be
la formalització d’un conveni de col·laboració que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. L'objecte del conveni es regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Mollerussa i l’entitat
associativa local, esmentada en l’Annex en l’activitat AVENTURA DE NADAL 2017-2018.
SEGONA. L’entitat associativa es compromet amb l’Ajuntament de Mollerussa a participar i realitzar, en el
marc de l’ AVENTURA DE NADAL 2017-2018, activitats d’oci i lúdiques, ja siguin de caire cultural,
recreatives o esportives, relacionades amb l’activitat que habitualment realitza l’entitat, orientades a nens i
nenes d’edats compreses entre els 3 i els 15 anys.
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Les activitats es realitzaran a les instal·lacions municipals Pavelló Pla Urgell i Pavelló 125è. aniversari;
això no obstant, els espais concrets a utilitzar els seran assignats per l’Ajuntament de Mollerussa.
Els detalls relatius a l’activitat concreta, dia i hores, són els que consten en l’annex del conveni.
Les parts, per raons de conveniència o interès mutu, podran alterar els dies i les hores convingudes,
sempre i quan no es perjudiqui el desenvolupament de l’activitat principal i que l’alteració suposi un
benefici, per als usuaris o per al servei.
TERCERA. Per realitzar l’activitat, l’entitat es compromet a aportar el material i els monitors/es que facin
falta i adequats per a un correcte desenvolupament d’aquesta. Les persones que realitzin la tasca de
monitoratge hauran d’anar degudament identificats.
QUARTA. L’Ajuntament de Mollerussa assumirà la neteja, vigilància i manteniment del recinte i assumirà
la responsabilitat civil de les activitats, atesa la titularitat municipal del servei lúdic.
CINQUENA. Sense perjudici de les funcions pròpies que la titular de l’àrea de Joventut assumeixi al
respecte la gestió de l’activitat, la coordinació d’aquesta serà assumida directament per l’Ajuntament,
designant-se a la Sra. RAMOS GÁZQUEZ, Maria Tiscar, Auxiliar tècnica adscrita a l’Àrea de Joventut.
Es determinen com a funcions de la coordinació, indistintament, les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetllar per una obertura i un tancament adequat als accessos on es realitzarà l’activitat.
Vigilància dels espais on es du a terme les activitats.
Donar una atenció i informació directa als usuaris.
Vetllar pel bon estat dels espais abans i després de realitzar-hi una activitat.
Atendre les necessitats de les entitats locals que participen al parc, així com de les activitats
pròpies que realitza l’ajuntament.
Mantenir un control del personal contractat per l’Ajuntament i vetllar per a que es complexin els
horaris establerts en els seus contractes laborals.
Vetllar, conjuntament amb el personal de vigilància i seguretat del parc, per un bon ordre de
convivència dins el parc.
Aplicar el protocol d’urgència en cas de necessitat. Aquest protocol serà definit, prèviament, amb el
servei de policia local de l’Ajuntament de Mollerussa.

SISENA.- Aquest conveni s’extingirà amb el compliment del seu objectiu o per incompliment de les
seves clàusules per alguna de les parts.
CLÀUSULA ADDICIONAL: L’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant la Regidoria de Joventut, facilitarà
gratuïtament a l’entitat indicada, si és el cas, un nombre de passis per a l’assistència a l’ AVENTURA DE
NADAL 2017 – 2018, quantificats en l’Annex.

15.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1309

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1309 ubicada al carrer Germà Arnaldo Ciril·li núm. 2, i que
figura com a titular a favor de Jaume Fontova Teixidó.
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 1309, ubicada al carrer Germà Arnald Ciril·li núm. 2, i que figura com
a titular a favor de Jaume Fontova Teixido.
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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.
16.

SOL·LICITUD ALBADA ASSOCIACIÓ DONES PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
l’Albada - Associació Dones Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 15 de desembre, a la tarda, per realitzar-hi la
torronada de Nadal.
També demana 80 cadires i 14 taules.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Albada - Associació Dones Pla d’Urgell, la utilització de la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 15 de desembre, a la tarda, per realitzar-hi la
torronada de Nadal.
S’acorda facilitar-los 80 cadires i 14 taules.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
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•

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

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 17 DE DESEMBRE
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 d’actes del Centre
Cultural el dia 17 de desembre, de les 16.00h fins a les 19.00h, 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.
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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, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 17 de desembre, de les 16.00h fins a les 19.00h, 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.
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.
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18.

SOL·LICITUD AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GUIU-CLARA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL
CENTRE CULTURAL EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 18 de desembre, a la tarda, per realitzar-hi una
torronada de Nadal.
També demana 10 cadires i 14 taules.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, la utilització de la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 18 de desembre, a la tarda, per realitzar-hi una
torronada de Nadal.
S’acorda facilitar-los 10 cadires i 14 taules.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES
DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 22 DE
DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 22 de desembre, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una obra teatral.
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’Institut La Serra, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el
dia 22 de desembre, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una obra teatral.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD COLLA DEL SOM DEL 66, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Vicenç Ribalta, en representació de la
Colla del Som del 66, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 22
de desembre, de les 12.00h fins a les 23.30h, per realitzar-hi una torronada.
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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 del Som del 66, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 22
de desembre, de les 12.00h fins a les 23.30h, per realitzar-hi una torronada.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD JARC, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA
2 DE L’AMISTAT EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Segura, en representació de
JARC, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 28 de desembre,a
partir de les 17.00h, per realitzar-hi una xerrada formativa 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 JARC, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 28 de desembre, a
partir de les 17.00h, per realitzar-hi una xerrada formativa 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.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD SAÓ DE PONENT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT I LA SALA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU DE
VESTITS DE PAPER ELS DIES 27, 28 I 29 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Simon, en representació de
Saó de Ponent, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat i la sala
d’exposicions del Museu de Vestits de Paper els dies 27, 28 i 29 de desembre,per realitzar-hi
els actes a l’entorn del Poema de Nadal.
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 Saó de Ponent, la utilització del Teatre l’Amistat i la sala d’exposicions
del Museu de Vestits de Paper els dies 27, 28 i 29 de desembre,per realitzar-hi els actes a
l’entorn del Poema de Nadal.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR ELS PAVELLONS POLIESPORTIUS “19 DE MARÇ” I “11 DE
SETEMBRE” EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Codina, en representació del Club
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Bàsquet Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar els PavellonsPoliesportius “19
de Març”i “11 de Setembre” el dia 22 de desembre, de les 15.30h fins a les 21.00h, per
realitzar-hi la Competició de seleccions zonals de pre-infantil i cadet de la Federació de
Bàsquet.
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 els Pavellons Poliesportius “19
de Març” i “11 de Setembre” el dia 22 de desembre, de les 15.30h fins a les 21.00h, per
realitzar-hi la Competició de seleccions zonals de pre-infantil i cadet de la Federació de
Bàsquet.
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 peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PISTA DEL PAVELLÓ “19 DE MARÇ” EL DIA
23 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació del
CPA Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la pista del Pavelló
Poliesportiu “19 de Març” el dia23 de desembre, de les 15.00h fins a les 21.00h, per
realitzar-hi el festival.
També demana 100 cadires.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
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 CPA Mollerussa Pla d’Urgell, la utilització de la pista del Pavelló
Poliesportiu “19 de Març” el dia23 de desembre, de les 15.00h fins a les 21.00h, per
realitzar-hi el festival.
S’acorda facilitar-los les 100 cadires.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ
PER
UTILITZAR
LES
PISTES
DELS
PAVELLONS
POLIESPORTIUS “19 DE MARÇ” I “11 DE SETEMBRE” I EL PAVELLÓ DE
L’ESCOLA IGNASI PERAIRE DEL DIA 27 AL 30 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació del
CPA Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar les pistes dels Pavellons
Poliesportius “19 de Març” i “11 de Setembre” i també el Pavelló de l’Escola Ignasi Perairedel
dia27 al 30 de desembre, de les 9.00h fins a les 13.00h i de les 16.00h fins a les 20.00h,
per realitzar-hi un campus.
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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 al CPA Mollerussa Pla d’Urgell, la utilització de les pistes dels Pavellons
Poliesportius “19 de Març” i “11 de Setembre” i també el Pavelló de l’Escola Ignasi Perairedel
dia27 al 30 de desembre, de les 9.00h fins a les 13.00h i de les 16.00h fins a les 20.00h,
per realitzar-hi un campus.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
Els horaris de la utilització de les pistes dels Pavellons Poliesportius “19 de Març” i “11 de
Setembre” s’hauran d’acabar de coordinar amb la Regidoria d’Esports, segons disponibilitats
existents.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD INTERAMPA MOLLERUSSA (AGRUPACIÓ DE LES AMPA DE LES
ESCOLES DE PRIMÀRIA DE MOLLERUSSA) PER FER ÚS SOCIAL DE LES
INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició conjunta de Interampa Mollerussa (Agrupació de les AMPA de les Escoles de
Primària de Mollerussa), sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions del
centre l’Escola Les Arrels (el menjador, l’aula de pràctica i el pati) durant el període de les
vacances de Nadal, els dies 21, 27, 28 i 29 de desembre de 2017 i els dies 2, 3, 4 i 5 de
gener de 2018, per a realitzar-hi l’activitat de casal per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys,
activitat destinada a afavorir la conciliació familiar i laboral de les famílies durant el període
vacacional.
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 en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; 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 i que no suposin l’establiment d’obligacions
contractuals o de qualsevol altra mena. Això no obstant, es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, 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 a Interampa Mollerussa (Agrupació de les AMPA de les Escoles de
Primària de Mollerussa) per a la utilització de les instal·lacions del centre l’Escola Les Arrels
(el menjador, l’aula de pràctica i el pati) durant el període de les vacances de Nadal, els dies
21, 27, 28 i 29 de desembre de 2017 i els dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2018, per a realitzarhi l’activitat de casal per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, activitat destinada a afavorir la
conciliació familiar i laboral de les famílies durant el període vacacional.
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 102/2010, de 3 d’agost. Conforme s’estableix a l’article 54.5 de la norma citada, les
persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis, instal·lacions o serveis dels
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centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d'assegurances
que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de
l'activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per
unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000
euros per sinistre.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
Escola Les Arrels de Mollerussa, als efectes legals oportuns.
27.

SOL·LICITUD CREU ROJA EL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA CADIRES PER AL
DIA 15 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Creu Roja el Pa d’Urgell, en què demana
que se’ls faciliti 50 cadires a la seu de la Creu Roja per celebrar el Dia del Voluntari, el
proper dia 15 de desembre de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a la Creu Roja el Pla d’Urgell, i facilitar-los 50
cadires per celebrar el Dia del Voluntari, el proper dia 15 de desembre 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.
28.

SOL·LICITUD COLLA DEL SOM DEL 66, EN QUÈ DEMANA CADIRES PER AL DIA
22 DE DESEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Jesús Fusté, en representació de
“La Colla del Som del 66”, en què demanen taules i cadires a la sala “B” de l’Amistat per
celebrar una torronada, el proper dia 22 de desembre de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada Sra. Mª Jesús Fusté, en representació de “La
Colla del Som del 66”, demanen taules i cadires a la sala “B” de l’Amistat per celebrar una
torronada, el proper dia 22 de desembre de 2017.
S’acorda facilitar-los 14 taules i 60 cadires.
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 oportú.
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29.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-11-2017 A
30-11-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-11-2017 a 30-11-2017.
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 01-11-2017 a 30-112017, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
GARCIA
MORENO
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
MARTINEZ
SANCHEZ
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
PEIRON
MAZAS
CALERO
ESTADELLA
PUIG
MARTINEZ
MEGIAS
VARGAS

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

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00
48,48 €
61,25 €
90,45
48,48 €
43,75 €
33,30
48,48 €
43,75 €
33,30
48,48 €
43,75 €
0,00
0,00 €
0,00 €
42,84
24,24 €
61,25 €
114,24
24,24 €
61,25 €
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00
48,48 €
61,25 €
0,00
48,48 €
61,25 €
0,00
48,48 €
61,25 €
0,00
48,48 €
61,25 €
0,00
0,00 €
0,00 €
42,84
24,24 €
0,00 €
0,00
24,24 €
35,00 €
42,84
24,24 €
35,00 €
509,04 €
630,00 €
399,81

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.
30.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-11-2017 A 30-11-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-11-2017 a 30-11-2017.
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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 01-11-2017 a 30-11-2017, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME

ÀREA: BENESTAR SOCIAL,
Cognoms i nom
FELIP
GRAU
SOLE
CASANELLES
TUDELA
MIRO

Import
11,22 €
26,18 €
Total
37,40 €

CIUTADANIA i INFÀNCIA.
MONTSERRAT
M.CARMEN
CARME

Import
458,15 €
162,69 €
95,37 €
Total
716,21 €

ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES

JORDI

Import
781,83 €
Total
781,83 €

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

RAMON

Import
26,18 €
Total
26,18 €

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
GAVALDA
LORENTE
PORTA
RUIZ

ALBERT
ANNA

Import
43,98 €
12,24 €
56,22 €

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA
Cognoms i nom
COT
LLURBA
DALMAU
FONTANET
NABAU
MATA
OLIVEROS

VILLORBINA

I SERVEIS MUNICIPALS.
Import
26,18 €
26,18 €
363,72 €

JORDI
JOAN
JORDI
FRANCISCO
Total

218,79 €
634,87 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
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31.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 46/2017.

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 174.980,00€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 14 de desembre existeixen 3
factures sense consignació pressupostaria per import global de 8.364,00€.
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 46/2017, per import global de 174.980,00€.

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.
32.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 28/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 28/2017, que inclou 20 expedients i que importa la
quantitat 7.759,93 €.
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.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
33.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 11/2017

Vista la relació núm. 11/2017 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
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Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 11/2017, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
34.

RELACIÓ REDUCCIÓ DE TAXES 01/2017

Examinades les sol·licituds, relacionades als annexos adjunts, de reducció de les tarifes per
recollida d’escombraries i subministrament d’aigua, exercici 2018.
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries regula una reducció del 75% en la tarifa anual d’escombraries per habitatge.
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora del preu públic per distribució
d’aigua regula una reducció del 50% en la tarifa anual de subministrament d’aigua per
habitatge.
Atès que la condició per gaudir de la tarifa reduïda és que la unitat econòmica familiar
acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors al salari mínim inter-professional.
Atès que el salari mínim interprofessional establert per l’any 2016 és de 655,20 €/mes o
9.172,80 €/any, BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2015.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. APROVAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2018, als
sol·licitants relacionats a l’annex I, per reunir els requisits establerts en les ordenances
fiscals esmentades.
Segon. DENEGAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2018, als
sol·licitants relacionats a l’annex II, per NO reunir els requisits establerts en les ordenances
fiscals esmentades.
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Tercer. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de subministrament
d’aigua (Sorea), als efectes oportuns.
Cinquè. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
35.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 36/2017.

Vista la relació núm. 2017/36 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 24 expedients i que importa la quantitat
642,07 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/36, corresponent al període entre els dies 13 al 26 de novembre de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
36.

SOL·LICITUD DE ROSA Mª JESÚS ESQUER PALACIOS DE PRÒRROGA PER A LA
PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER LA
TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància de Maria Jesús Escuer Palacio en la qual sol·liciten pròrroga per la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereva del seu marit el Sr.
Gumersindo Sánchez Ramírez.
ANTECEDENTS:
1.- En data 20 de maig de 2017 va morir el senyor Gumersindo Sánchez Ramírez, titular de
les finques següents:
•
•
•

C/ Vilaclosa, 13, Bxs.
C/ Florida, 6, 1
C/ Ivars d’Urgell, 17

(RC. 4609602CG2140N0001MJ)
(RC. 4406707CG2140N0002TK)
(RC. 4108617CG2140N0001TJ)

2.- En data 17 de novembre de 2017, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini
de presentació de la documentació fins al dia 20 de maig del 2018.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 Maria Jesús Escuer Palacioper 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 als objectes tributaris situats a:
•
•
•

C/ Vilaclosa, 13, Bxs.
C/ Florida, 6, 1
C/ Ivars d’Urgell, 17

(RC. 4609602CG2140N0001MJ)
(RC. 4406707CG2140N0002TK)
(RC. 4108617CG2140N0001TJ)

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
37.

PADRÓ MERCAT SETMANAL DIA 6 DE DESEMBRE DE 2017 (DIA DE LA
CONSTITUCIÓ).

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del dia 06 de desembre 2017 (Dia de la
Constitució), per un import de 2.098,47 € 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 dia 06 de desembre de 2017
(Dia de la Constitució).
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.
38.

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:
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38.1.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 “ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2)
CARRER ONZE DE SETEMBRE”.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2) CARRER ONZE DE
SETEMBRE
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 11.313,75€
Exercici econòmic: 2017
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de les obres Sr. Lluís Castelló amb el
conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
3.8.2.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 “ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2)
CARRER CIUTAT DE LLEIDA”.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2) CARRER CIUTAT DE LLEIDA
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 20.019,73€
Exercici econòmic: 2017
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de les obres Sr. Lluís Castelló amb el
conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
38.3.- RECONEIXEMENT 11è. TRIENNI A FAVOR DEL SR. CIVÍS LLOVERA, MANUEL.
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer l’ 11è. trienni a favor del Sr.
CIVIS LLOVERA, Manuel, funcionari d’habilitació de caràcter nacional, que ocupa en la
plantilla de personal municipal el lloc de treball de vicesecretari (ref. 002) catalogat dins del
grup A, subgrup A1
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. CIVÍS LLOVERA, Manuel, funcionari d’habilitació de
caràcter nacional, subescala Secretaria-Intervenció, i en destinació actual al lloc de treball
de vicesecretari de l’Ajuntament de Mollerussa, grup A, subgrup A1 , (Ref. 002),l’ 11è.
trienni a partir del dia 1 de desembre 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 donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

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