AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i cinquanta-tres minuts del dia 26 de juliol
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 de l’alcalde Sr.
Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr.
Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència els regidors, Sr. Xavier Roure Greoles.
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 307,33 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

149/2018
CP AV. LA PAU, 53-55
Av. la Pau, 53-55
0,00
0,00
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:

150/2018
LORDAN TORRENTO, JOAQUIM
C/ Joan Burniol, 11
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:

151/2018
MIQUEL COBO, MONTSE
C/ Enric Subirós, 16
19,00
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:

152/2018
FERNANDEZ MUÑOZ, JOSE LUÍS
C/ Ponent, 16
6,72
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:

153/2018
FABREGAT SANCHO, JORDI
C/ Domènec Cardenal, 35
7,10
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:

154/2018
CP GRUP JAUME D’URGELL, BLOC E
Grup Jaume d’Urgell, Bloc E, primer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

156/2018
CP AV. CANAL, 16
Av. Canal, 16
0,00
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

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:

158/2018
NARRO LACASA, BALTASAR
C/ Arrabal de la Creu
42,00
21,00
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:

159/2018
CP FRANCESC MIR, 8
C/ Francesc Mir, 8
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:

160/2018
EXPOSITO GARCIA, FRANCISCA
Passeig Torre Pintó, 7
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:

162/2018
CONSTRUCCIONS CALER SAU
Camí vell de Miralcamp, 3 bloc 2, 1r 4t
36,63
18,32
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:

163/2018
CONSTRUCCIONS CALER SAU
Av. de la Pau, 18, bloc 3, 1r 2n
88,37
44,19
0,00
0,00
0,00
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3.

MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE TAXES DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM.
2018/143 SOL·LICITADA PER C.A.R.

Es dóna compte de l’expedient que afecta la llicència urbanística núm. 2018/143, i de
l’informe núm. 108/2018 lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...
ANTECEDENTS
· Que en data 24 de juliol de 2018 ha tingut entrada escrit per part del sol·licitant,
modificant les obres a realitzar, no executant algunes de les partides sol·licitades i reduint el
pressupost d’execució material de la llicència Exp. 2018/143.
· En la sol·licitud de llicència d’obres Exp. 2018/143 es sol·licitava obres per col·locació de
paviment de parquet, canvi de finestres, canvi de portes i remodelació de bany i cuina amb
un pressupost d’execució material de 10.000,00€.
· Les actuacions que es realitzaran segons la nova documentació seran únicament la
col·locació del paviment de parquet i la balconera del menjador per un pressupost total de
2.100,00€.
INFORMO

- Aquestes obres no modifiquen les superfícies útils, així com l’habitabilitat existent, ni els
usos de l’edifici i compleixen amb el POUM de Mollerussa, segons la documentació
presentada per la propietat i amb la comprovació “in situ” pel tècnic que subscriu de no
haver-se executat la resta de les obres en el moment de la visita realitzada al immoble el
dia 25 de juliol de 2018.
CONCLUSIÓ
S’informa Favorablement la documentació presentada, fent constar el següent, en relació
a l’expedient:

−

Vist l’informe de Gestió tributària i Recaptació, la revisió dels impostos i taxes és la
següent:
Nou P.E.M modificat
Aplicació ICIO 2,00 %
Aplicació taxa 1,00 % ó 12,00 €
Total impost modificació

2.100,00€
42,00 €
21,00 €
63,00 €
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−

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
143/2018.

...//... “
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
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.- Aprovar la modificació de la llicència urbanística 2018/143, conforme l’expedient
relacionat. La llicència modificada s’atorga 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 en la part dispositiva de l’acord.
Segon.- Aprovar l’anul·lació de la liquidació número 1818000102 de l’Impost de
Construccions per import de 200 € i la liquidació número 1817000103 de la Taxa de la
Llicència Urbanística per import de 100 €, aprovades per la Junta de Govern de data 12 de
juliol de 2018.
Tercer.- Aprovar les noves liquidacions d’acord amb les dades de la proposta de liquidació,
pe l’import de 63,00 €.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació i comunicar els presents
acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
4.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2A”

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Projecte d’Urbanització de la Vila Closa. Fase 1. Àmbit Pla de
Barris exp. 02/2018”.
”.
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 169.752,20
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen la directora de les obres Sra. Cristina Clotet
amb el conforme del adjudicatari, CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.
Vist l’informe d’Intervenció, 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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5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ELABORACIÓ INFORME
DE VALORACIÓ DEL JUSTIPREU EXPROPIATORI DE LA PARCEL.LA SITUADA
EN EL SECTOR DE SUBD-15 “EL CODÍS 1” DE MOLLERUSSA. FINCA 2. EXP.
27/2018.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en la emissió d’un
informe, amb l’estimació del valor del preu just de parcel.la situada en el sector del SubD-15
“El Codís 1” Finca 2, que ha de ser objecte d’expropiació, conforme allò establert a la Llei
d’expropiació forçosa (LEF), al Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, i al Reial Decret 1492/2011, de
24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li corresponen els codis CPV 77231200-0 77312000-0 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 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’article 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, dins del vigent exercici pressupostari.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la oferta del servei i honoraris per
part de PAMPOLS ARQUITECTE, SLU amb el NIF B-25272188 per un import de 1.650,00 €
IVA vigent exclòs, el qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats i en desplegament de les facultats
que legalment li han estat conferides per la legislació vigent, aquesta Alcaldia RESOL:
Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS per a l’elaboració
d’un INFORME DE VALORACIÓ DEL JUSTIPREU EXPROPIATORI DE LA PARCEL.LA
SITUADA EN EL SECTOR DE SUBD-15 “EL CODÍS 1” FINCA 2 DE MOLLERUSSA.
Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec del Pressupost
de despeses per a l’exercici 2018.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS conforme les condicions que figuren
en la proposta de servei presentada les quals s’accepten expressament, en els termes
següents:
Adjudicatari: PAMPOLS ARQUITECTE, SLU/NIF: B-25272188
Retribució del servei: Els honoraris professionals per a l’elaboració de l’informe
ascendeixen a la quantia de 1.996,50 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució: El pagament dels honoraris professionals s’efectuarà
prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma contractada i requerirà, en tot
cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Objecte del contracte: Elaboració d’un informe d’estimació del valor del preu just
expropiatori de parcel.la situada al SECTOR SUBD-15 “EL CODÍS 1” FINCA 2 DE
MOLLERUSSA (LLEIDA).
Termini de lliurament: L’informe s’haurà de lliurar en el termini mínim de tres (3)
setmanes i un termini màxim de cinc (5) setmanes des de l’acceptació fefaent de la
proposta, si s’escau i acumulable al termini definitiu en cas de no ser necessari consumir
aquesta fita.
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 als efectes legals oportuns, i als Serveis
municipals competents per al seu coneixement”.
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ELABORACIÓ INFORME
DE VALORACIÓ DEL JUSTIPREU EXPROPIATORI DE LA PARCEL.LA SITUADA A
L’AVINGUDA DEL CANAL, ACUDAM DE MOLLERUSSA. EXP. 26/2018.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en la emissió d’un
informe, amb l’estimació del valor del preu just de parcel.la situada en el sector del SubD-15
“El Codís 1” Finca 2, que ha de ser objecte d’expropiació, conforme allò establert a la Llei
d’expropiació forçosa (LEF), al Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, i al Reial Decret 1492/2011, de
24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
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activitat que li corresponen els codis CPV 77231200-0 77312000-0 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 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’article 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, dins del vigent exercici pressupostari.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la oferta del servei i honoraris per
part de PAMPOLS ARQUITECTE, SLU amb el NIF B-25272188 per un import de 1.650,00 €
IVA vigent exclòs, el qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats i en desplegament de les facultats
que legalment li han estat conferides per la legislació vigent, aquesta Alcaldia RESOL:
Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS per a l’elaboració
d’un INFORME DE VALORACIÓ DEL JUSTIPREU EXPROPIATORI DE LA PARCEL.LA
SITUADA A L’AVINGUDA DEL CANAL, ACUDAM DE MOLLERUSSA. Simultàniament,
s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec del Pressupost de despeses
per a l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS conforme les condicions que figuren
en la proposta de servei presentada les quals s’accepten expressament, en els termes
següents:
Adjudicatari: PAMPOLS ARQUITECTE, SLU/NIF: B-25272188
Retribució del servei: Els honoraris professionals per a l’elaboració de l’informe
ascendeixen a la quantia de 1.996,50 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució: El pagament dels honoraris professionals s’efectuarà
prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma contractada i requerirà, en tot
cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Objecte del contracte: Elaboració d’un informe d’estimació del valor del preu just
expropiatori de parcel.la situada a l’AVINGUDA DEL CANAL, ACUDAM MOLLERUSSA
(LLEIDA).
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Termini de lliurament: L’informe s’haurà de lliurar en el termini mínim de tres (3)
setmanes i un termini màxim de cinc (5) setmanes des de l’acceptació fefaent de la
proposta, si s’escau i acumulable al termini definitiu en cas de no ser necessari consumir
aquesta fita.
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 als efectes legals oportuns, i als Serveis
municipals competents per al seu coneixement”.
7.

MODIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I ACUDAM PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA DE TERRENYS
DESTINATS A L’OBERTURA DEL VIAL DE LA TRAVESSERA DOMENECH
CARDENAL DE MOLLERUSSA, DINS DE L’ÀMBIT DEL PA-AA-07, POLÍGON
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 07 (ACUDAM)

La Junta de govern Local de L’ajuntament de Mollerussa, en data de 8 de febrer de 2018 va
acordar “aprovar el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Comarcal Urgell Ayuda Minusvalidos (ACUDAM) amb l’objecte d’articular, de mutu acord, la
cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Mollerussa d’un terreny de la seva propietat
que forma part de l’àmbit del PA-AA-07del POUM de Mollerussa, qualificat com a sistema
viari per concretar els drets que se’n derivin”.
Atès que en l’esmentat conveni s’ha advertit una errada, ja que, la superfície de la parcel·la
objecte d’ocupació té un total de 317,83m2, i no una superfície de 323,10 m2. L’errada es
deguda a que en la superfície computable s’hi ha inclòs la superfície d’una entitat separada
de la parcel·la objecte d’expropiació, amb una superfície de 5,27 m2, la qual no es
necessària per a l’execució de les obres d’urbanització de la travessera Domenech Cardenal,
que son les que motiven la tramitació de l’esmentat expedient.
Vist que l’article 109 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, estableix en el seu apartat segon,
que les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en les seus actes.
En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades pel Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Corregir el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Comarcal Urgell Ayuda Minusvalidos (ACUDAM) que té per objecte articular, de mutu acord,
la cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Mollerussa d’un terreny de la seva propietat
que forma part de l’àmbit del PA-AA-07del POUM de Mollerussa, qualificat com a sistema
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viari per concretar els drets que se’n derivin, de forma que on hi diu que la parcel·la objecte
d’ocupació té 323,10 m2 ha de dir que té 317,83 m2. Que conseqüentment s’efectuin en el
conveni esmentat les modificacions que es deriven de l’esmena d’aquesta errada.
Segon. Emplaçar a la part interessada a la signatura de la formalització del conveni abans
esmentat amb la inclusió de les esmenes abans assenyalades.
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades amb expressió dels recursos que
siguin escaients i al Departament d’Intervenció de Fons i a la Unitat de gestió i recaptació
tributària als efectes oportuns.”
8.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS
RECURSOS QUE HAN D’APORTAR DE FORMA COMPARTIDA AL COMPLIMENT
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A
LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
(PTT). CURS 2018-2019.

Els ajuntaments de Tàrrega i de Mollerussa tenen formalitzat un de Conveni de col·laboració
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la realització de
Programes de Formació i Inserció (PFI) organitzats en la modalitat de “Pla de Transició al
Treball” (PTT) en el marc dels Programes de Formació i Inserció (PFI) adreçat a joves que
han acabat l’etapa d’educació obligatòria sense haver obtingut el títol de graduat en
educació secundaria i obligatòria, per al quadrienni 2015/2019.
Aquest programa forma part de l’oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI) dins del
Plans de Transició al Treball (PTT) organitzats pel Departament d'Ensenyament en
col·laboració amb les administracions locals, que el Departament d’Ensenyament convoca
cada any, amb la finalitat de millorar la formació dels joves, que no tenen el graduat en
ESO, proporcionar-li una formació professional de primer nivell i facilitar la seva continuïtat
formativa i la formació al llarg de la vida.
El conveni de col·laboració preveu l’aportació pels Ajuntaments de forma compartida d’una
sèrie de recursos, en concret el següents:
•
•
•
•
•
•

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

Atès que finalitzat el curs 2017-2018, segueix existint un col·lectiu d’alumnes que finalitzarà
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària
Obligatòria, es fa necessari disposar de recursos formatius específics per atendre aquests
alumnes durant el curs acadèmic 2018-2019, que els facilitin tant l’accés al món laboral com
la seva continuïtat formativa, especialment en la formació professional.
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Tenint present l’alternança entre ambdós ajuntaments respecte la contractació del
professor/a, correspondria en aquesta edició (curs 2018-2019) a l’Ajuntament de
Mollerussa; per aquest motiu, l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament proposa la contractació
del Sr. ROSELL APARICIO, Xavier, com a professor/a del programa. En tot cas, la persona
proposada acredita haver superat un procés de selecció, i reuneix les condicions adients.
Tanmateix s’acredita l’existència de consignació pressupostaria en el Pressupost de
Despeses vigent.
Atès el que s’ha exposat, i conforme la proposta de conveni redactada entre ambdues parts,
la Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
TÀRREGA i l’ajuntament de MOLLERUSSA, l’objecte del qual és l’establiment de les
condicions i sistemes de repartiment dels recursos que cada ajuntament ha d’aportar al
compliment del Conveni de Col·laboració previst per ambdós ajuntaments i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de programes de
qualificació professional inicial organitzats en la modalitat de “Pla de Transició al Treball”
(PTT) en el marc dels Programes de Formació i Inserció (PFI), conforme les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
És objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions i sistemes de repartiment
dels recursos que cada ajuntament ha d’aportar al compliment del Conveni de
Col·laboració aprovat per ambdós ajuntaments i el Departaments d’Educació, per al
desenvolupament del Pla de Transició al Treball (PTT.); de conformitat amb allò
previst a l’antecedent III
SEGONA. DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ
El professor/a contractat/da per al desenvolupament del PTT s’haurà de regir pels
següents criteris:
1. Contractació: La contractació
l’ajuntament de Mollerussa.

per

el

curs

2018/2019

la

durà

a

terme

2. Dedicació: L’acció formativa consistent en l’orientació, formació bàsica i la
tutorització dels joves, es durà a terme la meitat del període contractat a
l’ajuntament de Tàrrega i l’altra meitat del període a l’ajuntament de Mollerussa.
3. Retribució: Els costos de contractació del curs 2018/2019 els assumirà el 100%
l’Ajuntament de Mollerussa.
TERCERA. RÈGIM JURÍDIC.
En tot allò no previst en el present contracte i atesa la seva qualitat de caràcter
administratiu i especial, seran competents els jutjats i tribunals que estableix la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
QUARTA. DURADA.
La vigència d’aquest conveni es correspondrà amb el curs 2018/2019 del Programa
de Formació i Inserció (PFI) dins la modalitat de Plans de Transició al Treball.
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Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Tenint present l’alternança entre ambdós ajuntaments respecte la contractació del
professor/a, i atès que en aquesta edició (curs 2018-2019) correspon a l’Ajuntament de
Mollerussa, s’acorda la contractació com a Personal Col·laborador del Sr. ROSELL
APARICIO, Xavier, conforme les condicions següents:
Condicions de contractació:
•
Modalitat: Contracte laboral d’obra i/o servei determinat.
•
Lloc de treball:
Professor/a programes PFI- PTT
•
Dedicació: 37’5 hores setmanals, de dilluns a divendres.
•
Durada:
Curs 2018-2019
•
Objecte:
Desplegament conveni PFI-PTT.
•
Retribucions:
Assignació de retribucions, proporcionals a la dedicació, corresponent
al Grup A2, Nivell Complement Destinació 20 i índex complement específic 04. Gaudirà,
tanmateix, del dret a percebre les pagues extraordinàries legalment establertes.
•
Adscripció:
GRUP V: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS
2.- PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A ÀREES ESPECÍFIQUES: ENSENYAMENT.
•
Efectes: Els efectes de la contractació s’iniciaran el dia 03 de setembre de 2018 i la
seva durada s’estendrà, com a màxim, a la finalització del programa PFI-PTT del curs
2018-2019, prevista pel dia 31 de juliol de 2019. No obstant, es podrà considerar
causa d’extinció contractual la no aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega
per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat pla de
transició al treball.
•
Condicions contractuals específiques: seran d’aplicació les condicions contractuals
específiques i particulars que figuren en la plantilla de personal col·laborador, vigent.
Quart. Comunicar els presents acords a l’Excm. Ajuntament de Tàrrega, als efectes
oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents. Igualment, notificar al Sr.
Xavier Rossell Aparicio, la part dispositiva que l’afecti.
9.

CONVENI PER A LA CESSIÓ I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
EDUCATIU INS TERRES DE PONENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT DE TENNIS TAULA: CURS 2018/2019.

Es dóna compte de la proposta de conveni entre l’Institut Terres de Ponent, el Club de
Tennis Taula Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió i ús de les instal·lacions
del Centre Educatiu INS Terres de Ponent per al desenvolupament de l’activitat de Tennis
Taula, a desplegar durant el curs 2018/2019.
Amb aquest conveni es regula la col·laboració de les tres entitats per tal de fomentar
l’activitat de Tennis Taula i pal·liar la manca d’instal·lacions pròpies per part del Club de
Tennis Taula Mollerussa.
Considerant l’interès social de l’activitat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria
d’Esports i per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Aprovar la formalització del conveni entre l’Institut Terres de Ponent, el Club de
Tennis Taula Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió i ús de les instal·lacions
del Centre Educatiu INS Terres de Ponent per al desenvolupament de l’activitat de Tennis
Taula, conforme les clàusules que figuren en l’annex d’aquest acord.
Segon. Notificar el present acord a l’Institut Terres de Ponent i al Club Tennis Taula
Mollerussa pel seu coneixement i efectes i facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester pel desplegament dels acords adoptats.
ANNEX
CONVENI PER A LA CESSIÓ I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU
INS TERRES DE PONENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DE TENNIS
TAULA.
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Ferran Llopart, Director de l’Institut Terres de Ponent, de
Mollerussa, President del Consell Escolar del centre; el senyor Ricard Gómez Puig, President
del Club Tennis Taula Mollerussa, i el senyor Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de
Mollerussa, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament
d’aquest acte i de les seves lliures voluntats, procedeixen per aquest document a formalitzar
el present conveni per a la cessió i ús de les instal·lacions del centre educatiu INS Terres de
Ponent per al desenvolupament de l’activitat de tennis taula durant el curs escolar
2018/2019.
MANIFESTEN
Primer. Que l’INS Terres de Ponent disposa d’una sala polivalent, i, a més,
Segon. Que el Club Tennis Taula Mollerussa el passat mes de maig demanà l’autorització
d’ús de les instal·lacions esmentades per realitzar l’activitat de tennis taula durant el curs
escolar 2018/2019.
Tercer. Que, atès l’indubtable interès social de l’activitat i segons els articles 53 i 54 del
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
CLÀUSULES
Primera. Que l’objecte d’aquest conveni és la cessió de l’ús de les instal·lacions del centre
educatiu INS Terres de Ponent, situat a la Carretera de Torregrossa s/n, al Club Tennis Taula
Mollerussa.
Segona. Que l’INS Terres de Ponent cedeix al Club Tennis Taula Mollerussa l’ús de la sala
polivalent (aula magna), perquè en faci l’ús adient a l’activitat que organitzi.
Tercera. L’Ajuntament de Mollerussa col·laborarà en el manteniment ordinari de la sala
polivalent, que se’n derivi de l’ús que en faci el club. S’hi exclou qualsevol reparació
estructural que resulti d’una mala utilització.
L’Ajuntament també s’encarregarà de la neteja de l’espai el dilluns següent a la realització
de competicions del cap de setmana.
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Quarta. Que l’autorització d’ús és a precari i subjecta a les següents prescripcions:
1. Les instal·lacions estan destinades exclusivament a l’ús previst i quedaran lliures
i expedides a disposició de l’Institut en cas que les necessiti o canviïn les
circumstàncies que actualment permeten aquesta cessió.
2. Que la durada de la cessió d’ús serà des de l’1 de setembre de 2018 fins a
l’agost de 2019, amb el ben entès de disposar de cinc dies abans i després per a
l’organització, muntatge i recollida de l’activitat.
3. Que el Club Tennis Taula Mollerussa ha de subscriure una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil sobre els danys a persones, materials, instal·lacions i
perjudicis causats a tercers en totes les activitats sota control i supervisió de
l’assegurat.
4. Que el Club Tennis Taula Mollerussa es compromet a reparar els danys
ocasionats en les instal·lacions del centre a causa d’un mal ús, i a la reposició del
material que resulti malmès.
5. Que l’INS Terres de Ponent facilitarà el subministrament elèctric i d’aigua.
6. Que el Club Tennis Taula de Mollerussa informarà dels horaris de les activitats
que té previst realitzar de manera puntual i esporàdica.
7. Que el Club Tennis Taula Mollerussa assegura que disposa del personal
necessari, titulat i competent, així com dels mitjans necessaris i auxiliars, per
facilitar sota el seu càrrec la realització de l’activitat de tennis taula i assumeix
totes les responsabilitats derivades de l’organització, desenvolupament i gestió
de les activitats en les instal·lacions del centre educatiu INS Terres de Ponent
sense que el departament d’Ensenyament en pugui assumir cap responsabilitat
directa o indirecta.
Cinquena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia següent a la signatura i serà
vigent durant el curs escolar 2018/2019. Això no obstant, serà efectiu des del dia 1 de
setembre de 2018.
Per la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest acord en tres
exemplars, en lloc i la data esmentats.
Joan Ferran Llopart
Director INS Terres de Ponent
Mollerussa

Ricard Gómez Puig
President
Club

Tennis

Taula

Marc Solsona Aixalà
Alcalde de Mollerussa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS
L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE
URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. CONVOCATÒRIA 2017.
RESOLUCIÓ.

Antecedents:
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I. En la data 16 d’octubre de 2017, EL Ple de la corporació va aprovar inicialment les Bases
específiques que tenien per objecte definir el procediment de concessió per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per a la
rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris (BOP de Lleida núm. 206, de
25 d’octubre de 2017), amb la finalitat de millorar les condicions d’habitabilitat dels
habitatges i tornar al mercat els edificis en desús.
II. En data 3 de gener de 2018, es va publicar al BOP de Lleida núm 2, l’extracte de l’acord
de 14 de desembre de 2017 de la Junta de Govern pel que es convoquen subvencions
destinades a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del Projecte
d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, BDNS (Identif.):
377605.
III: En la data 5 de març de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de
subvenció, havent estat impossible l’avaluació prèvia per part de l’òrgan col·legiat, el termini
de resolució ha estat prorrogat per la Junta de Govern en sessió de 16 de maig de 2018,
havent modificat l’Article 14.2 de les bases específiques, que passa a tenir la següent
redacció: “El termini màxim per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de
cinc mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds”,
publicat al BOP de Lleida núm 101, de 25 de maig de 2018.
IV. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, i verificats els requeriments de
documentació i els requisits, la Comissió Tècnica de Valoració es va reunir el dia 24 de juliol
de 2018. Examinades les sol·licituds i la documentació presentades, d’acord amb les
funcions que li han estat atribuïdes, ha emés el corresponent informe de valoració, basat en
l’aplicació de la taula de puntuació establerta a l’article 10 de les Bases específiques.
Vista la proposta de la Regidoria de Pla de Barris, la Junta de Govern, en desplegament de
les facultats delegades mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny,
adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR als expedients que es relacionen en el document Annex 1, les
subvencions destinades a finançar l’execució de les obres de rehabilitació d’immobles
inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris, amb l’advertiment que l’ajut està subjecte a les
condicions de justificació que es detallen en la mateixa notificació.
Segon. CONDICIONAR l’atorgament de les subvencions al compliment de les obligacions
de les persones beneficiàries, d’acord amb l’Article 16 de les bases específiques i a la
justificació de la subvenció mitjançant l’aportació per part dels beneficiaris la documentació
establerta a l’article 17 de les mateixes. Addicionalment, dels expedients 9, 10, 11 i 13
l’atorgament queda condicionat a que la persona beneficiària aporti, juntament amb el
compte justificatiu, l’estat d’amidaments i preus unitaris de l’actuació realitzada.
El termini previst per a la justificació ha estat prorrogat per acord de la Junta de Govern de
19 de juliol de 2018, que ha modificat l’Article 17 de les bases específiques per a
l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat
del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, que
passa a tenir la següent redacció:
“La justificació de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins el dia 28 de
setembre de 2018, ampliable fins el dia 15 d’octubre de 2018, prèvia petició i
motivació de l’interessat dins el termini establert per a la justificació”.
L’ incompliment d’aquesta condició comportarà la revocació de la subvenció, d’acord amb
allò establert a l’article 20 de les Bases específiques.
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Tercer. DENEGAR als expedients que es relacionen en el document Annex 2, la condició
de beneficiaris, per incompliment dels requisits establerts a l’article 5 de les Bases,
especificats en cada cas.
Quart. SOTMETRE el present acord a informació pública mitjançant un anunci que s’haurà
de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació a la pàgina web municipal.
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, a les regidories de Pla
de Barris i d’urbanisme i contractació i al departament d’intervenció als efectes oportuns.”
ANNEX 1
Beneficiaris proposats per atorgar la subvenció:
Exp.Núm.
PdB-RI
PdB-RI
2018/01
PdB-RI
2018/02
PdB-RI
2018/03
PdB-RI
2018/04
PdB-RI
2018/05
PdB-RI
2018/06

PdB-RI
2018/07

PdB-RI
2018/09
PdB-RI
2018/10
PdB-RI
2018/11
PdB-RI
2018/12
PdB-RI
2018/13
PdB-RI
2018/14

Tipus
d'actuació
Rehabilitació
façana

Concepte
Total
d'actuació punts
Recuperació
30
façana
Recuperació
façana
Rehabilitació
30
façana i coberta Manteniment
coberta
Rehabilitació
Recuperació
5
façana
façana
Rehabilitació
Recuperació
30
façana
façana
Rehabilitació
Recuperació
30
façana
façana
Rehabilitació
Recuperació
30
façana
façana
Recuperació
façana
Rehabilitació
Manteniment
façana, coberta
30
coberta
i instal·lacions
Adequació
instal·lacions
Rehabilitació
Recuperació
30
façana
façana
Rehabilitació
Recuperació
30
façana
façana
Rehabilitació
Recuperació
30
façana
façana
Accessibilitat i
Millora
supressió de
20
accessibilitat
barreres
Rehabilitació de Manteniment
5
coberta
coberta
Rehabilitació
Recuperació
30
façana
façana

Import
sol·licitat

Pressupost
subvencionable

8.132,41 €

6.000,00 €

3.000,00 €

60.923,36
€

11.000,00 €

5.500,00 €

4.450,00 €

2.225,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

6.707,50 €

6.000,00 €

3.000,00 €

5.358,00 €

5.358,00 €

2.679,00 €

18.027,90
€

16.000,00 €

8.000,00 €

6.220,96 €

6.000,00 €

3.000,00 €

10.532,32
€

6.000,00 €

3.000,00 €

4.666,94 €

4.666,94 €

2.333,47 €

10.997,27
€

8.000,00 €

4.000,00 €

13.838,00
€

5.000,00 €

2.500,00 €

8.313,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

22.143,66
€
18.594,69
€
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TOTAL 45.237,47 €
ANNEX 2
Sol·licituds amb proposta de denegació:

Exp. Núm.

Motiu de denegació

PdB-RI 2018/8

No s’ha aportat la documentació requerida.

PdB-RI 2018/15

No s’ha aportat la documentació requerida.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. AHMED EN NACHAF “BAR BOSTON” N. EXP. OVP-TC: 2018/040

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ahmed En Nachaf titular de l’establiment
denominat “Boston”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la
via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 235/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
•
Titular peticionari: AHMEND EN NACHAF
•
Nom comercial: Boston
•
Ubicació: C/ Urgell, 15 (lloc on indiqui la Policia Local)
•
Metres quadrats: 5 m2
•
Període autoritzat: juliol, agost i setembre de 2018
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/040
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
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•

de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

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

•
•

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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000283.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
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12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
PASTISSERIA BRUSAU SLU “ENTRE PA I PA” N. EXP. OVP-TC: 2018/041

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Pastisseria Brusau SLU titular de
l’establiment denominat “Entre Pa i Pa”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 235/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
•
Titular peticionari: PASTISSERIA BRUSAU SLU
•
Nom comercial: Entre Pa i Pa
•
Ubicació: Passeig de la Salle (lloc on indiqui la Policia Local)
•
Metres quadrats: 10 m2
•
Període autoritzat: juliol i agost de 2018
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/041
2. Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa
per a ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al
següent règim horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
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Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la
llicència d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb
taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i
identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell
de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de
les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.
•

Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
•
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
•
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000284.
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 RESIDÈNCIA ACUDAM, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES D’ESTIU AMB CARÀCTER
GRATUÏT

Vista la petició presentada per la Sra. Irene Solsona, en representació de la Residència
ACUDAM, en què sol·licita l’accés gratuït a les instal·lacions de les piscines municipals el dia
2 d’agost amb un grup màxim de 14 persones, acompanyats de 2 monitors, amb motiu de
poder gaudir d’activitats de lleure i oci les persones ateses.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria corresponent, la Junta
de Govern, amb l’abstenció del Sr. Marc Solsona sobre la qual acredita interès particular i
amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada la Sra. Irene Solsona, en representació de la
Residència ACUDAM, l’accés gratuït a les instal·lacions de les piscines municipals el dia 2
d’agost amb un grup màxim de 14 persones, acompanyats de 2 monitors, amb motiu de
poder gaudir d’activitats de lleure i oci les persones ateses.
CONDICIONANTS:
Abans de la utilització s’hauran de posar en contacte amb la Regidoria d’Esports i el
responsable de la Piscina.
S’acorda també demanar-los una llista dels alumnes i monitors que se’n beneficiïn.
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Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DEL POAL, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI PER
ALS DIES 24, 25 I 26 D’AGOST DE 2018

Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Rafel Panadés, Alcalde de l’Ajuntament del
Poal, en què demana un escenari per celebrar els balls i les activitats a l’aire lliure els dies
24, 25 i 26 d’agost amb motiu de la Festa Major d’Estiu 2018.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament del Poal, en què demana un escenari per celebrar els balls
i les activitats a l’aire lliure els dies 24, 25 i 26 d’agost amb motiu de la Festa Major d’Estiu
2018.
Serà responsabilitat de l’Ajuntament del Poal el transport (recollida i retorn) del material.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
15.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 24/2018

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 93.076,21€.
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.
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 24/2018, per import global de 93.076,21€.
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.
16.

PADRÓ MERCAT SETMANAL AGOST 2018.

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’agost de 2018, per un import de
9.324,11 € i que s’adjunta com annex.
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Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.
2018.

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes d’agost de

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.
17.

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

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:
17.1.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA, EXP. NÚM. 2624 A PETICIÓ DE
RISTOL, SL; ESPECTACLE DE MÚSICA ELECTRÓNICA; PARC DE LA SERRA.
Atesa la sol·licitud de llicència d’activitat extraordinària, relativa a l’expedient següent:
EXPEDIENT D’ACTIVITAT NÚMERO: 2624/18
Titular de l’activitat: RISTOL, SL
Denominació: espectacle de música electrònica
Emplaçament: Parc de la Serra
Resultant que l’esmentat expedient ha estat sotmès a la tramitació preceptiva prevista en la
legislació vigent.
En virtut de quant s’ha exposat; a la vista de l’expedient tramitat i els informes que en el
mateix s’hi incorporen, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Atorgar llicència d’activitat extraordinària (Referència d’expedient núm. 2624/18) a
RISTOL, SL, per a l’exercici de l’activitat denominada espectacle de música electrònica, al
Parc de la Serra, conforme les prescripcions indicades en l’informe proposta de resolució dels
serveis tècnics lliurat en data 26 de juliol de 2018, les quals s’incorporen com a part
integrant de la llicència, i que són les següents:
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:

RISTOL SL
ESPECTACLE DE MÚSICA ELECTRÒNICA
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EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

Parc de la Serra
2624/2018

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

X

Mollerussa

ALTRES

En relació amb els tràmits de competència municipal per a l’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA
per la realització de l’activitat temporal extraordinària de referència, arrel de la
documentació aportada a l’expedient s’informa FAVORABLEMENT sempre que es compleixin
totes les determinacions incorporades a la documentació tècnica presentada,
CONDICIONANT L’ESDEVENIMENT a la presentació de la documentació acreditativa dels
aspectes següents:
- Certificat tècnic d’adequació a la memòria i annex tècnic d’activitat extraordinària
signat per Carlos Tagarro Rich, que inclogui l’avaluació favorable acústica in situ de
l’activitat. En cas de molèsties per sorolls caldrà instal·lar limitadors de so i/o
pantalles acústiques.
- Certificat tècnic signat per Carlos Tagarro Rich d’adequació de prevenció i
seguretat en cas d’incendi (model SP 09) i compliment dels condicionants de
l’informe d’incendis de 29.06.2018:
o Caldrà la legalització dels generadors i instal·lació elèctrica d’acord amb la
normativa específica sectorial.
o Els generadors estaran separats 5 metres dels escenaris o altres elements
que poguessin iniciar la combustió.
o L’amplada lliure de les sortides d’evacuació estaran lliures d’obstacles i
permetran l’evacuació en tot el seu recorregut.
o Els elements tèxtils com per exemple carpes seran de classe M2 d’acord
amb el punt 4.3 de la Secció SI1 del CTE DB SI.
o El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la
reglamentació d’aplicació.
- Declaració responsable d’assegurança de responsabilitat civil de 2.000.000 euros
de cobertura i rebut de pagament.
- Declaració responsable sanitària d’activitats alimentàries, pel servei de bar de
l’activitat, i compliment de les condicions següents:
o Disposició d’un punt d’abastament d’aigua per a la higiene del personal i
dels estris.
o Plats, gots i coberts d’un sol ús.
o Contenidors de deixalles amb tancament hermètic.
o Formació en manipulació del personal de les barres i preparació d’aliments.
o Emmagatzematge refrigerat dels aliments.
o Control de neteja i desinfecció generals.
o Tenir en compte les recomanacions de la “Guia de pràctiques correctes
d’higiene per als establiments de restauració mòbils” del Departament de
Salut.
- Butlletins de revisió de seguretat industrial dels elements instal·lació elèctrica,
generadors, gas, etc.
- Acreditació de disponibilitat dels espais municipals.
- Adequació dels accessos a les zones d’aparcament, senyalització i acreditació de
disponibilitat dels espais no municipals.
- Contracte de lloguer de les 33 cabines de WC amb lavabo i 3 cabines WC
adaptades.
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- Contractes del personal de control d’accés, del de vigilància de seguretat privada i
del personal de control de les zones d’aparcament.
- Contracte de l’ambulància assistencial classe B medicalitzada.
- Contracte de neteja dels espais posterior a l’esdeveniment.
- Aforament màxim = nombre màxim entrades venudes: 4.800 persones.
Tercer. Aprovar la liquidació de taxes per tramitació d’activitats i obertura d’establiment,
conforme l’Ordenança Fiscal núm. 11, per import de 150,00€.
Quart. Autoritzar a RISTOL, SL, la utilització del parc de la Serra els dies 4 i 5 d’agost, amb
motiu de celebrar l’activitat denominada espectacle de música electrònica, condicionant
aquesta autorització al compliment de les ja esmentades i a l’observança de les
prescripcions que s’indiquen en els apartats següents:
Cinquè. 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 , com es el
parc de la Serra, per part de persones físiques o jurídiques per a la realització
d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social
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 desenvolupi 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, altres bens 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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 i altres bens
municipals com el parc de la Serra,
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.
•
Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
•
Està prohibit utilitzar pirotècnia i fer foc sense permís.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
En cas d’emergència trucar al 112.
•
L’empresa RISTOL, SL, es compromet a efectuar una aportació a l’Ajuntament de
Mollerussa per import de 2.000 euros, quantitat que es destinarà a finançar
actuacions d’interès social. L’actuació d’interès social a la que es destini aquest
import serà comunicada a l’empresa, així com es justificarà el destí del mateix a
l’activitat que s’hagi escollit.
Sisè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.2.- DONAR COMPTE DE L’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE
RISTOL SL. EXP. PAU-02-C-2018.
Atès el que disposa l’article 23 del Decret 30/2015, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
catàleg de serveis i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, segons el qual
correspon al personal tècnic de l’ajuntament elaborar un informe sobre el pla d’autoprotecció
i sobre les condicions d’autoprotecció de l’activitat, havent de comprovar el compliment dels
aspectes previstos a l’art. 5 del Decret, amb la finalitat de servir de base a l’homologació del
Pla d’autoprotecció per la Comissió de Protecció Civil Municipal amb funcions delegades en la
Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa.
En data 03.07.2018, es va realitzar la comunicació de l’afectació del pla d’autoprotecció i
també es va tramitar el pla d’autoprotecció Ristol SL, registrant les actuacions a la
plataforma digital HERMES, disposada per la Direcció General de Protecció Civil per a
aquesta finalitat.
D’acord amb el que s’estableix correspon a la Junta de Govern l’homologació d’aquest pla.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’homologació del pla d’autoprotecció de Ristol SL
(exp.PAU-02-C-2018), d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 29 de juny, pel
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qual s’aprova el catàleg de serveis i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció,
amb els condicionants següents:
-

Caldrà adequar l’accessibilitat del públic fins al punt de reunió en cas d’evacuació
d’emergència i acreditar la disponibilitat dels espais.
En cas de necessitat de confinament del públic assistent caldrà coordinar amb
Protecció Civil i l’Ajuntament el trasllat als pavellons municipals.

Segon. Registrar aquest acord a la plataforma digital HERMES, disposada per la Direcció
General de Protecció Civil.
Tercer. Aprovar la liquidació de taxes per tramitació d’activitats i obertura d’establiment,
conforme l’Ordenança Fiscal núm. 11, per import de 150,00€.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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