AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 3 de maig de dos mil divuit. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 683,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

72/2018
TREPAT CANTERO, XAVIER
C/ Bellvís, 18
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

74/2018
SUMIPORC SL
C/ Ferrer i Busquets, 39
200,00
100,00
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:

75/2018
CP C/ RAMON VILADRICH, 2
C/ Ramon Viladrich, 2
24,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

77/2018
MORERA FALIP, SALVADOR
C/ Doctor Fleming, 1
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

78/2018
GUARDIA TUSTA, MONTSERRAT
C/ DOCTOR FLEMING, 35
16,00
12,00
0,00
2.000,00
0,00

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

79/2018
DAZA PÉREZ, ADRIANA
C/ Santa Cristina, 24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

80/2018
SERRA MOYA, JAUME
Av. de la Pau, 53, 2n 4t
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81/2018
CHARGUI MOHAMADI, MALLOUK
C/ Onze de setembre, 16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: CONSTRUCCIÓ
QUARTER A LA PISTA DE HALF DE MOLLERUSSA. EXP. 05/2018.

D’UN

El present contracte té per objecte la instal·lació d’un mòdul de formigó (quarter) a la pista
de Half situada entre el carrer Bellvís i Av. Ermengol V de Mollerussa, mitjançant la seva
construcció in situ així com els subministraments i muntatge dels elements accessoris.
L’execució de les obres és necessària per tal de dotar de la pista dels elements necessaris
per al seu ús.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 i Annex I de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació li correspon el codi CPV 452122118, que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de
2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 40.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa SPOKO RAMPS, SL per import de 8.264,46 euros, IVA exclòs.
L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR D’OBRES que té per objecte la CONSTRUCCIÓ
D’UN QUARTER A LA PISTA DE HALF DE MOLLERUSSA. Simultàniament, s’aprova la
despesa que comporta la contractació amb càrrec del Pressupost municipal vigent, partida
pressupostària 06 1710 6250001.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES, a favor de l’empresa SPOKO RAMPS,
SL en els termes següents:
Pressupost d’adjudicació: 10.000 € IVA vigent inclòs.
El pagament del preu s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució i supervisió de les obres:
Les obres s’executaran en el termini màxim d’un mes i sota la supervisió dels Serveis
Tècnics municipals.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Comunicat d’inici obres:
Les obres no es podran iniciar si no s’ha comunicat el seu inici per part de
l’adjudicatari als SSTT municipals, a l’efecte de dur a terme la supervisió de l’execució
de les mateixes.
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.”

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.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: BANDES
REDUCTORES DE VELOCITAT. EXP. 01/2018.

L’objecte de la present contractació és la instal·lació de bandes reductores de velocitat per a
instal·lar a diverses vies públiques del municipi de Mollerussa. El subministrament és
necessari per tal de que els vehicles que circulen per les esmentades vies, limitin la seva
velocitat de circulació, augmentant així la seguretat viària.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL amb el NIF B62175575 per import de
2.575,67 euros, IVA exclòs. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT de BANDES
REDUCTORES DE VELOCITAT. EXP. 01/2018. Simultàniament, autoritzar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici
2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de l’empresa
SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL,
en els termes i condicions que es detallen
seguidament:
La retribució del subministrament: 3.116,56 € IVA vigent inclòs.
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El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució:
El subministrament s’efectuarà en el termini màxim de 15 dies des de l’adjudicació del
contracte.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: VÀLVULES
TERMOSTÀTIQUES PER A LES DUTXES DE LA PISCINA COBERTA. EXP.
02/2018.

L’objecte de la present contractació és la instal·lació de vàlvules termostàtiques a la piscina
municipal coberta de Mollerussa. El subministrament és necessari per a prestar un millor
servei als usuaris de la piscina.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
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regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa FRIDECAL,SA per import de 4.426,79 euros, IVA exclòs. L’empresa
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT de VÀLVULES
TERMOSTÀTIQUES PER A LES DUTXES DE LA PISCINA COBERTA. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de FRIDECAL, SA
en els termes i condicions que es detallen seguidament:
La retribució del subministrament: 5.356,42 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini d’execució:
El subministrament s’efectuarà en el termini màxim de 10 dies des de l’adjudicació del
contracte.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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6.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ
DE LA TRAVESSERA DEL CARRER DOMÈNEC CARDENAL. ÀMBIT PLA DE
BARRIS FASE 2.

Exposició de fets:
I. El Projecte d’obres té com a objecte les obres d’urbanització de la travessera del carrer
Domènec Cardenal de Mollerussa, que es troba dins de l’àmbit del Pla de Barris (Fase 2). El
projecte ha estat redactat per l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el Sr. Josep
Bergadà Pujades, que té el número de col·legiat núm. 59.277, el qual pressupost d’execució
per a contracta ascendeix a la quantia de 449.493,4 € IVA inclòs.
II. En la data 30 d’abril de 2018, s’ha emès l’informe tècnic de supervisió favorable per part
de l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal, de
conformitat amb allò establert a l’art. 36 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
ROAS i l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Fonaments de dret:
I. Amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 231.1 de la LCSP. A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de
juliol, d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de
subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local.
II. El projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús general, de
conformitat amb allò establert a l’article 13.1 del ROAS, i té la consideració d’obra local
ordinària de primer establiment, reforma o gran reparació segons allò disposat a l’article 12
del mateix text legal. La documentació necessària és la d’un projecte d’obra local ordinària
ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala l’article 24 del ROAS i, si s’escau, la
documentació addicional que assenyala l’article 25 del mateix text legal.
III. Atès que l’esmentat projecte no ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals,
aquests l’han d’examinar i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i
prescripcions que regulin la matèria, de conformitat amb allò establert a l’article 36 del
ROAS.
IV. 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 un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal.
V. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a
informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació
sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
VI. 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’urbanització.
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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. Aprovar inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA DEL
CARRER DOMÈNEC CARDENAL DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2,
redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic
municipal, amb un pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de
449.493,4 € IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
Quart. Establir una moratòria per un termini mínim de dos anys durant el qual no es
concediran llicències urbanístiques per a les obres que suposin la implantació de
nous serveis tècnics o infraestructures urbanístiques a la via pública, o l’ampliació
d’aquells ja existents al carrer objecte de les obres de re urbanització, una vegada
hagi estat aprovat definitivament el projecte d’urbanització.
7.

ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN ESTABLIMENT DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP.18/055-212151).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 27 d’abril de 2018 s’ha rebut de
la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa núm.18/055212151 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribas per a la instal·lació i el funcionament d’un
establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: ctra. de Miralcamp, s/n (aparcament del camp de futbol)
Període autoritzat: del 9 al 24 de juny de 2018
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient OVP-Q:2018/003 a nom de
Felipe Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de
productes pirotècnics.
8.

ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN ESTABLIMENT DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP.18/055-212158).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 27 d’abril de 2018 s’ha rebut de
la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa núm.18/055-
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212158 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribas per a la instal·lació i el funcionament d’un
establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: ctra. de Torregrossa xamfrà Av. d’Ermengol V
Període autoritzat: del 9 al 24 de juny de 2018
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient OVP-Q:2018/002 a nom de
Felipe Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de
productes pirotècnics.
9.

ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN ESTABLIMENT DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP.18/055-212163).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 27 d’abril de 2018 s’ha rebut de
la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa núm.18/055212163 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribas per a la instal·lació i el funcionament d’un
establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: av. Jaume I, s/n (davant Mercadona)
Període autoritzat: del 9 al 24 de juny de 2018
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient OVP-Q:2018/001 a nom de
Felipe Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de
productes pirotècnics.
10.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT
DINAMITZADA DES DEL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN

MUSICAL

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. A aquests efectes, una de les
accions que es proposa dur a terme és la realització d’una activitat musical que tindrà lloc
el proper dimecres dia 30 maig , de les 5 a les 7 de la tarda , a la sala de Ball de
l’Amistat
El màxim de persones que poden participar seran fins a 40.
L’activitat musical serà realitzada pel Senyor Josep Llombart que aporta tot els aparells
necessaris per al Karaoke. L’activitat estarà coordinada per les referents del Casal.
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA
Preu Karaoke:
72,60€
Preu Berenar:
40,00€
Pressupost Total:
112,60€
Preu inscripció a l’activitat per persona 2,50€
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon. Autoritzar el preu del tiquet que els participants de 2,50€ per persona.
11.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN TALLER DE MANUALITATS AL
CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. A aquests efectes, una de les
accions que es proposa dur a terme és la realització d’un taller de collarets. Que tindrà lloc
el proper dimarts dia 8 de maig de 2018 de les 5 a les 7 de la tarda, a la sala 2 del
Casal Municipal.
El màxim de persones que poden participar seran 8. El taller el portarà a terme la senyora
Pilar Lavin Caelles (com a col·laboradora) amb el suport d’una de les dinamitzadores del
Casal.
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA
Preu inscripció taller per persona 2,00€
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, amb l’abstenció del Sr. José Angel Lavin Llano i amb els vots favorables de la resta
dels assistents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon. Autoritzar el preu del tiquet que els participants de 2,00€ per persona.
Tercer: Autoritzar a la senyora Pilar Lavin Caelles a la realització del Taller en concepte de
col·laboració.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. FELIPE
HERNÁNDEZ ARRIBAS, N. EXP. OVP-Q: 2018/001

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS
Ubicació: Av. Jaume I, s/n (davant Mercadona, lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: juny de 2018
Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics
N. EXP. OVP-Q: 2018/001

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
• S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
• No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.
•
Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.
•
El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 9 al 24
de juny de 2018, d’acord amb la normativa específica.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1877000001.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. FELIPE
HERNÁNDEZ ARRIBAS, N. EXP. OVP-Q: 2018/002

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes
pirotècnics a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
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juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:
•
Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS
•
Ubicació: Ctra. de Torregrossa xamfrà amb Av. Ermengol V (lloc on indiqui la Policia
Local)
•
Metres quadrats: 6 m2
•
Període autoritzat: juny de 2018
•
Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics
•
N. EXP. OVP-Q: 2018/002
2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
•
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
•
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.
•
Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.
•
El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 9 al 24
de juny de 2018, d’acord amb la normativa específica.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1877000002.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. FELIPE
HERNÁNDEZ ARRIBAS, N. EXP. OVP-Q: 2018/003

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas, demanant
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autorització municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes
pirotècnics a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:
•
Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS
•
Ubicació: Pl. de l’Esport, s/n (pàrquing del Camp de Futbol, lloc on indiqui la Policia
Local)
•
Metres quadrats: 14 m2
•
Període autoritzat: juny de 2018
•
Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics
•
N. EXP. OVP-Q: 2018/003
2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
•
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
•
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.
•
Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.
•
El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 9 al 24
de juny de 2018, d’acord amb la normativa específica.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1877000003.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
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15.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 ANYS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES I LA SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 13 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Eugència Romà, en representació
de la Colla dels 50 Anys de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes i la sala d’exposicions del Centre Cultural el dia 13 de maig, de les 09.00h fins a les
13.00h, per realitzar-hi la cloenda, assemblea, entrega de llibre i vermutet.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 30.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 Anys de Mollerussa, la utilització de la sala d’actes i la
sala d’exposicions del Centre Cultural el dia 13 de maig, de les 09.00h fins a les 13.00h, per
realitzar-hi la cloenda, assemblea, entrega de llibre i vermutet.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
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•
•
•

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

Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD CLUB PATI MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE “X CAMPIONAT DE CATALUNYA DE HOQUEI”

Vista la petició presentada pel Sr. Francesc Botam, en representació del Club Pati
Mollerussa, en què demana diverses peticions amb motiu de “X Campionat de Catalunya de
Hoquei” per als dies 11, 12 i 13 de maig de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 02.05.18 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent en el
que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents ACORDA:

Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Club Pati Mollerussa per dur a terme el “X
Campionat de Catalunya de Hoquei” els dies 11, 12 i 13 de maig, i facilitar-los els espais i
materials següents:
- PAVELLÓ ONZE DE SETEMBRE: realitzar-hi l’activitat.
S’autoritza retirar les porteries de futbol sala i dels carros de transport de tanques, i
instal·lar la grada de fusta. Així com també, s’autoritza muntar una pancarta i col·locar un
globus publicitari a l’exterior del Pavelló.
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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.
•
Si augmenta l’aforament hauran de tenir totes les portes d’emergència del pavelló d’hoquei
operatives, sense bloquejar o amb material al davant.
•
S’haurà d’aportar la RC per al campionat.
•
S’haurà de tenir localitzada la farmaciola.
•
El globus haurà de tenir les fixacions corresponents per a què no pugui caure sobre la gent i en
cas de fortes ventades s’haurà de baixar.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD ESCUDERIA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA “2A PROVA DE LES PORSCHE CLASSIC SERIES”
I “ENDURLARITY”

Vista la petició presentada per la Sra. Cristina Sans, en representació de l’Escuderia
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el circuit d’autocros el dia 12 de maig,
amb motiu de celebrar la “2a prova de les Porsche Classic Series i també “Endurlarity”, nou
concepte de Rally en cotxes clàssics.
També sol·licita que se’ls faciliti cadires i taules per a 100 persones.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 30.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Escuderia Mollerussa, la utilització del circuit d’autocros el dia 12 de
maig, amb motiu de celebrar la “2a prova de les Porsche Classic Series i també
“Endurlarity”, nou concepte de Rally en cotxes clàssics.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 100 cadires i 20 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.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•
•

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.
•
S’haurà de tenir els recursos sanitaris que marqui el reglament de la prova.
•
S’haurà de tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.
•
S’haurà de tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
•
Està prohibit fer foc a l’interior de la instal·lació.
•
S’haurà de tenir la corresponent assegurança de R.C. per a les activitats amb cotxes clàssics.
•
En cas d’emergència trucar al 112.

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

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA JUNTAMENT AMB L’ASSOCIACIÓ ATLÈTICA
XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA “CURSA PER LA DONA”

Vistes les peticions presentades per la Sra. Ana Rodriguez i Sílvia Solé, en representació de
l’AECC Mollerussa juntament amb l’Associació Atlètica Xafatolls de Mollerussa, en què
sol·licita la utilització de diversos espais i material municipal, amb motiu de la celebració de
la “Cursa per la Dona” que es durà a terme, el proper dia 13 de maig de 2018.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 18.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
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activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AECC Mollerussa juntament amb l’Associació Atlètica Xafatolls de
Mollerussa la celebració de la “Cursa per la Dona” que es durà a terme, el proper dia 13 de
maig, en els llocs següents:
- OCUPAR LA VIA PÚBLICA: recorregut de la cursa-caminada per als carrers al plànol
s’adjunta. Pel que fa al carrer Ferrer i Busquets un carril de circulació serà per la cursa,
donant pas alternatiu a l’altre carril, de les 10.00h fins a les 12.00h.
- PARC MUNICIPAL: sortida i arribada de la cursa.
- VESTIDORS I DUTXES D’ESTIU
- BAR DEL PAVELLÓ VERD: del dia 10 al 13 de maig, per guardar-hi material i altres.
S’acorda facilitar-los 2 gàbies de cadires, 1 gàbia de taules, 5 carpes, 3 fustes pòdium, un
escenari, tanques i senyalització, equip de so, 2 micròfons inalambrics, 3 bateries de
contenidors petites i servei de neteja al finalitzar la cursa-caminada. Així com també, la
col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge i desmuntatge de les carpes, taules,
cadires i escenari, de la Policia Local per regular la cursa i retirar els vehicles estacionats al
carrer del CAP, de Protecció Civil, Mossos d’Esquadra i Bombers.
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.
•
S’haurà de fer informe de mobilitat, al tractar-se d’una caminada-cursa urbana. (talls de
carrers, horaris, necessitat de personal de suport, permisos per a vies de titularitat no
municipal, etc...)
•
S’haurà de definir el recorregut i previsió aproximada d’assistència.
•
S’haurà aportar la pòlissa i rebut de la R.C de l’organitzador.
•
Recursos sanitaris: en funció de l’aforament i del recorregut (farmaciola o 1 SVI).

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

SOL·LICITUD REAL CLUB ESPAÑOL PERRO PASTOR, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL
EL DIA 13 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Real Club Español Perro Pastor Aleman
Catalunya, en què demana autorització per utilitzar el recinte del Camp de Futbol el dia 13
de maig, de les 08.30h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una exposició monogràfica de
pastors alemanys.
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. Desestimar la sol·licitud presentada pel Real Club Español Perro Pastor Aleman
Catalunya per la utilització del recinte del Camp de Futbol ja que l’espai estarà ocupat per
activitats esportives.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD DE L’AMPA ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal
per a utilitzar les instal·lacions del centre indicat (el menjador) el dia 10 de maig, de les
20.00h fins a les 22.00h, per a realitzar-hi la segona trobada comarcal d’Ampes del Pla
d’Urgell.
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
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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 l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa per a la utilització de les
instal·lacions del centre indicat (el menjador), el dia 10 de maig, de les 20.00h fins a les
22.00, per a realitzar-hi la segona trobada comarcal d’Ampes del Pla d’Urgell.
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.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
Escola Les Arrels de Mollerussa, als efectes legals oportuns.
21.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 08/2018.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 08/2018, que inclou 13 expedients i que importa la
quantitat 5.760,08 €.
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.
22.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 03/2018.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 3/2018, que inclou 23 expedients i que
importa la quantitat de 855,64 €.
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Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
23.

ATORGAMENT A LA SRA. FLORENCIA MATA SARRI D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-000012-8522G.

Vist l’expedient tramitat per Florencia Mata Sarri (amb DNI 77258522 G ) per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Florencia Mata Sarri
DNI: 77258522 G
Núm. expedient: 25137-2018-000012-8522G
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: abril 2028
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
24.

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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24.1.- PREUS PÚBLICS PARTICIPACIÓ EQUIMOLLERUSSA
En el Consell Directiu del Patronat de Fires de Mollerussa, es va donar compte de la
realització de l’activitat “EQUIMOLLERUSSA”.
Aquesta activitat es pot considerar inclosa dins de les activitats o finalitats previstes amb el
seu estatut. En concret en el desenvolupament econòmic i social del municipi.
L’activitat “EQUIMOLLERUSSA” es realitza en coordinació amb l’Associació Nacional de
Criadors de Cavalls d’Espanya”. Que aportarà els participants en les diferents competicions i
actes que es preveuen al programa.
Atès que la participació del Patronat s’ha limitat a Seguretat, Servei d’atenció sanitària,
megafonia i publicitat.
Atès que aquests compromisos impliquen unes despeses que s’han de finançar amb
l’aplicació d’un preu públic als participants en la competició de morfologia.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el preu públic per als participants en la competició de morfologia de la
“EQUIMOLLERUSS” següent:
- Per cada cavall que participi en la competició de morfologia:

80 € (IVA inclòs).

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Patronat de Fires i serveis econòmics municipals als
efectes oportuns.
24.2.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 6 “ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS FASE 1 CARRERS
CIUTAT DE LLEIDA I 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 FASE 1 CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I
ONZE DE SETEMBRE”.
Núm. Certificació: Núm. 6
Import: 616,17€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Josep Pifarré Mor 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.
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24.3.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 “ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS FASE 1 CARRERS
SANTA CRISTINA I ESTRELLA”.
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 FASE 1 CARRERS SANTA CRISTINA I
ESTRELLA”.
Núm. Certificació: Núm. 4
Import: 69.006,55€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Josep Pifarré Mor 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.

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta-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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