AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 27 de setembre 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, Sra. Dolors Bargalló Vidal
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor, Sr. Josep Àngel Lavin Llano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 812,91 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

193/2018
C.P PLAÇA MANUEL BERTRAND, 10
Plaça Manuel Bertrand, 10
47,62
0,00
11,50
0,00
150,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

195/2018
ROSSICH VERDES MAGDA
Avinguda de la PAU, 25 5-1
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:

196/2018
MONTULL ROIGES JOAN
Av. Negrals 71
73,30
36,65
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:

197/2018
GRAELL CANET CARME
C/ Arbeca, 24-B 2-A
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:

199/2018
RABARTE SOLE ENRIQUE
C/ Ponent, 2 4-1
22,00
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:

200/2018
TOUGUANI SALAH
C/ Ferran Puig 1r
14,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

202/2018
C.P AVINGUDA CANAL, 26
Avinguda del Canal, 26
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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
203/2018
MONTSERRAT TORRA XAVIER
C/ Domènec Cardenal, 5
352,56
176,28
0,00
0,00
0,00

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/194 PRESENTADA PER
NEDGIA CATALUNYA SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 13
d’agost de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/9048 de data 21
de setembre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:



Llicència d'Obres nova escomesa al carrer Sant Isidori, 7.
PEM: 945,45€

El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.

2a.

S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.

3a.

La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.

4a.

Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.

5a.

El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
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En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
6a.

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

7a.

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

8a.

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

9a.

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

10a.

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

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:

Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

945,45
18,91
12,00

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres Llicències d'Obres
2018/166, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

945,45
18,91
12,00
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Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ
D’ELEMENTS DE LA MAQUINÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA
COBERTA MUNICIPAL. EXP. 10/2018.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació els treballs de reparació i substitució
d’elements de la maquinària de les instal·lacions de la piscina coberta municipal, atès que
efectuades les revisions pertinents, s’han detectat anomalies que cal corregir per a la seva
posta en marxa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que es tracta de treballs contemplats a l’Annex I
de la mateix llei: 45,3. Instal·lació d’edificis i obres.
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’informe de l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, 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. Així mateix, atès que es
tracta d’un contracte menor d’obres, s’haurà d’afegir el pressupost, sense perjudici de que
hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho requereixin,
conforme allò que disposa l’article 118.2 de la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual s’ha ordenat la gestió pressupostària, a l’efecte de
dotar de la consignació suficient per de fer front a les obligacions que es derivin de la seva
execució. Al tractar-se d’un contracte menor d’obres, no serà necessària la fiscalització
prèvia del mateix, atès que es farà mitjançant un control financer posterior, d’acord amb allò
que disposa l’art. 219 del RDL 2/2004 TRLRHL i 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, dins del vigent exercici pressupostari.
Vist el pressupost presentat per l’empresa FRIDECAL,SA el qual importa la quantitat de
7.433,68 € (IVA exclòs). Atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa de les obres que tenen per objecte la
REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS DE LA MAQUINÀRIA DE LES
INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL. EXP. 10/2018.
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Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de FRIDECAL, SA, en
els termes següents:


Preu d’adjudicació: 8.994,75 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’una
setmana. Els treballs no es podran iniciar sense la comunicació prèvia als Serveis
tècnics municipals.



Supervisió de les obres: Les obres s’executaran sota la supervisió dels Serveis
Tècnics municipals.



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



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
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: LLOGUER DE
MANIQUINS PER A EXPOSICIÓ DELS VESTITS DE PAPER. EXP. 06/2018.

L’objecte de la present contractació és el lloguer de 250 maniquins per tal de realitzar una
exhibició d’una selecció de vestits de paper que ha organitzat la Regidoria de cultura de
l’Ajuntament, la qual tindrà lloc els propers dies 6 i 7 d’octubre de 2018 al Teatre L’Amistat.
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).
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, el contracte es pot considerar
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’informe justificatiu de la necessitat del contracte,
l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com la
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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. No serà
necessària la fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control
financer posterior d’acord amb allò que disposa l’article 219 del RDL 2/2004 TRLRHL i 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 els contractistes no han 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 presentat el pressupost del lloguer per part de
Vicente Manuel Campos de la Concepción amb el NIF 22564458J per import de 4.803,70
euros, IVA inclòs. 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 fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
LLOGUER DE 250 MANIQUINS PER A REALITZAR UNA EXPOSICIÓ DELS VESTITS DE
PAPER. EXP. 06/2018. 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 esmentat a favor de
Vicente Manuel Campos de la Concepción amb el NIF 22564458J, en els termes que
s’indiquen seguidament:


Objecte del contracte:
Lloguer de 250 maniquins per a realitzar una exposició de 300 vestits de paper durant
els dies 6 i 7 d’octubre de 2018 al Teatre l’Amistat de Mollerussa.



La retribució del subministrament: 4.803,70 € IVA vigent inclòs.
La retribució inclou el transport, muntatge i retirada, i el seu pagament 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 amb l’antelació suficient per a que es pugui dur a terme
la mostra en els dies 6 i 7 d’octubre de 2018.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
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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
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS: DIRECCIÓ
I
COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REFORMA I
ADEQUACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI CONSISTORIAL. FASE 1. EXP.
49/2018.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la Direcció
facultativa i la coordinació de la seguretat i salut de les obres objecte del Projecte de
reforma i adequació energètica de l’edifici consistorial. Fase 1.
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 correspon el següent codi CPV que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007:
71520000

“Serveis de supervisió d’obres”

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 requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, 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 l’art. 219 del RDL 2/2004 TRLRHL i el RD 424/2017 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.
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de l’empresa B mes R 29 ARQUITECTES, SLP amb el NIF núm. B25626565 per
l’import total de 12.196,53 € IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, atès
que està en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per
objecte la DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE
REFORMA I ADEQUACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI CONSISTORIAL. FASE 1. EXP.
49/2018. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el contracte amb càrrec a la
del Pressupost de despeses per a l’exercici 2018.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de B mes R 29
ARQUITECTES, SLP amb el NIF núm. B25626565, conforme les següents condicions:


Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és l’execió dels següents treballs:

A-. Direcció Facultativa Arquitecte Superior
B-. Direcció Executiva (Arq. Tècnic + Visites tècniques necessàries Enginyeria)
C-. Seguiment econòmic i control de certificacions (Direcció d'Execució i DF Arqte)
D-. Seguiment i Control de qualitat en Obra (Arq. Tècnic)
E-. Seguiment i Coordinació de Seguretat en Obra (Arq. Tècnic)
F-. Recepció Documental de l'Obra (AS BUILTS - Direcció d'Execució i DF Arqte))
E-. Recepció Econòmica de l'Obra (Direcció d'Execució i DF Arqte)

Preu del contracte:
El preu dels honoraris a percebre per part del contractista ascendeix a la quantia de
14.757,80 € IVA vigent inclòs.


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



Terminis d’execució:
El termini s’ajustarà a la durada real de les obres objecte i finalitzarà amb l’acta de
recepció de conformitat amb les obres executades.



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.
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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,
a la resta de persones interessades i donar-ne trasllat als serveis municipals competents als
efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA - FASE 1. EXP. 05/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 28 de juny de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació del PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA - FASE 1. EXP. 05/2018, mitjançant el procediment negociat sense publicitat i
la tramitació administrativa ordinària, amb pluralitat de criteris d’adjudicació. Així mateix, es
van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació.
II. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 169.2 de la LCSP, l’òrgan de contractació
va invitar a presentar oferta a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte, amb la finalitat de negociar els aspectes econòmics indicats als
PCAP:
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ARROQUETES, SL, GARROFÉ, SAU, BAX
CONSTRUCTORA,
SL,
ROMÀ
INFRAESTRUCTURES,
SAU
i
VOLTES
CONNECTA
INFRAESTRUCTURES , SLU
Finalitzat el termini per a la presentació de pliques, únicament es va presentar la següent
empresa:

Empresa
BAX CONSTRUCTORA, SL

Registre d’entrada
2018/7362

data_______
8.08.2018

III. En la data 9 d’agost de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir a
l’obertura del SOBRE NÚM. 1 de la única plica presentada i qualificar la documentació
administrativa, declarant la seva admissió atès que s’acreditava el compliment dels requisits
previs assenyalats a l’article 140 de la LCSP. El mateix dia i també en reunió de caràcter
intern, la Mesa efectuà l’obertura del SOBRE NÚM. 2 que conté la documentació avaluable
mitjançant un judici de valor, i va acordar sotmetre la documentació que l’integra a la
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valoració per part dels tècnics competents, de conformitat amb allò establert a la clàusula 32
del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 05 de setembre de 2018, es va reunir novament la Mesa de contractació en
reunió de caràcter públic a la que no va assistir l’empresa licitadora, en la que es va ratificar
l’informe emès de valoració i puntuació dels criteris subjectes a un judici de valor, es va
procedir a l’obertura del SOBRE NÚM. 3 que conté els criteris objectius, proposant
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS, SL
sobre la base de l’oferta inicial presentada, sense procedir a la negociació del preu.
V. En la data 06 de setembre de 2018, la Junta de Govern va acordar requerir a l’empresa
proposada com a adjudicatària, perquè presentés en el termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des del següent al que rebés el requeriment, la documentació establerta a la
clàusula 30 del Plec de les administratives particulars, acreditativa del compliment dels
requisits previs per contractar amb a l’administració.
VI. En la data 24.09.2018 (NRE 2018/9130), ha tingut entrada en aquest Ajuntament la
documentació requerida per part de l’empresa BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS, SL,
constatant-se pels serveis municipals competents, el compliment adequat del requeriment
efectuat.
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP estableix que un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi
presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà i posteriorment
l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini no superior a cinc
dies a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos la relació de fets i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades 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 seus membres, ACORDA:

Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE DE
REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA - FASE 1. EXP.
05/2018, a favor de l’empresa BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS, SL, de conformitat
amb la proposta tècnica i en les termes següents:

1. Oferta econòmica: 333.589,03 € IVA inclòs
2. Millores: no execució
3. Termini de garantia: 1 any
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Segon. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies hàbils,
d’acord amb allò establert a l’article 151.1 de la LCSP.
Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu, no més tard de quinze dies hàbils següents a aquell en el que rebin la
notificació del present acord d’adjudicació els licitadors que han participat en el procediment
de contractació, per la qual cosa l’Ajuntament el requerirà a tal efecte. No podrà iniciar-se
l’execució del contracte sense la prèvia formalització, atès allò que estableix l’article 153.6
de la LCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
8.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL PROJECTE
DE
REFORMA
I
REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND PER A
DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL
MUNICIPI. FASES 1 I 2. EXP. 07/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 12 de juliol de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació del PROJECTE DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE
L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I
ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI. FASES 1 I 2. EXP. 07/2018, mitjançant el procediment
obert i la tramitació administrativa ordinària amb pluralitat de criteris d’adjudicació. Així
mateix, es van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa del dia
12 de juliol de 2018, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el
termini de 26 dies naturals perquè les empreses licitadores presentessin ofertes. Durant el
termini establert es van presentar les següents ofertes segons ordre d’entrada al Registre
general:
Empresa
GARROFE, SAU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES, SAU
VOLTES CONNECTA, SLU
VORACYS, SL
EDIFISA ENTER, SL

Registre d’entrada
2018/7278
2018/7283
2018/7303
2018/7373
2018/7475

data_______
07-08-2018
07-08-2018
07-08-2018
08-08-2018
13-08-2018

III. En la data 14 d’agost de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir a
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de les
proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 140 de la LCSP. El mateix dia i també en reunió de caràcter intern, la Mesa efectuà
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentació que els integra a la
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valoració per part dels Serveis Tècnics municipals, de conformitat amb allò establert a la
clàusula 31 del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 27 d’agost de 2018, es va reunir novament la Mesa de contractació per tal de
donar a conèixer, en primer lloc, el resultat de la puntuació dels criteris de depenen d’un
judici de valor. Posteriorment, es va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 3 i es va
sotmetre a la verificació i adequació del seu contingut als PCAP i PPT, i posterior valoració
per part dels serveis municipals competents.
V. En la data 05 de setembre de 2018, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el
resultat dels informes de valoració, es va reunir per tal de realitzar la classificació per ordre
decreixent de puntuació i proposar l’adjudicació del contracte a favor de la millor oferta a
l’òrgan de contractació.
VI. En la data 21.09.2018 (NRE 2018/9062), ha tingut entrada en aquest Ajuntament la
documentació requerida per part de l’empresa EDIFISA ENTER, SL, constatant-se pels
serveis municipals competents, el compliment adequat del requeriment efectuat.
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP estableix que un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi
presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà i posteriorment
l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini no superior a cinc
dies a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos la relació de fets i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades 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 seus membres, ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE DE
REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND
PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT “CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL
MUNICIPI. FASES 1 I 2, a favor de l’empresa EDIFISA ENTER, SL, de conformitat amb la
proposta tècnica i en les termes següents:
1. Oferta econòmica: 290.400,00 € IVA inclòs
2. Termini d’execució: 6 mesos
3. Termini de garantia: 6 anys (ampliació de 5 anys)
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies hàbils,
d’acord amb allò establert a l’article 151.1 de la LCSP.
Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu, no més tard de quinze dies hàbils següents a aquell en el que rebin la
notificació del present acord d’adjudicació els licitadors que han participat en el procediment
de contractació, per la qual cosa l’Ajuntament el requerirà a tal efecte. No podrà iniciar-se
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l’execució del contracte sense la prèvia formalització, atès allò que estableix l’article 153.6
de la LCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
9.

COMUNICACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ACTIVITATS NÚM. 2585 (43/2017),
GIMNÀS (AMPLIACIÓ), CARRER DE FERRER I BUSQUETS, 18-24, LOCAL A
PETICIÓ DE FÒRUM GRAMER, SL.

En data 24 de novembre de 2017 el Sr. Francisco Javier Campillo Ruíz, en representació de
Forum Gramer, SL, presenta la comunicació municipal per a l’ampliació de l’activitat de
gimnàs al local del carrer de Domènec Cardenal, 18-24.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitats següent:
Número d’expedient: 2585/43/2017
Titular: FORUM GRAMER, SL
Denominació: gimnàs (ampliació)
Emplaçament: Ctra. Miralcamp, 1, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

“INFORME RESOLUCIÓ:
FORUM GRAMER, S.L.
GIMNÀS
C/ Ferrer i Busquets núm. 18-24 Mollerussa
2585/2017
AMPLIACIÓ

X

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 20 de setembre de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus,
enginyera municipal, atesa la documentació presentada referida a l'expedient 2585/2017
d'ampliació de nova zona de tatami 3 amb equip de reproducció musical de la llicència actual
atorgada en Junta de Govern de 19.06.1014 (exp. 789/L/14).
Es comprova favorablement el projecte redactat per Ramon May Calvet visat amb el núm.
2017/03885 en data 24.11.17, així com la certificació tècnica signada per Ramon May Calvet
visat amb el núm. 2017/01196 en data 03.04.18.
Vist l'informe de compatibilitat urbanística de data 30.11.17 de caràcter favorable. Atès que
s'ha presentat Informe control inicial de sonometria en data 25.05.2018 signat per Juan
Ramon Farré Robador, tècnic de Dekra-Ambio SAU, conforme no es superen els valors límit
de soroll establerts per la normativa vigent.
Atès l'informe de prevenció d'incendis favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció
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d'Incendis i Salvaments de 28.11.2017 i el Certificat d'acte de comprovació prevenció i
seguretat en cas d'incendi de data 25.05.2018 signat per Juan Ramon Farré Robador, tècnic
de Dekra - Ambio SAU.
Per tot l'anterior, s'informa FAVORABLEMENT l'expedient de referència tot incorporant-se les
següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
h)

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant

-

-

-

-

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
L'activitat s'ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, disposant dels
elements de ventilació adequats.
Atès que l'activitat disposa d'equips de reproducció musical ha de donar compliment a
les condicions exigides per l'Ordenança Municipal de Sorolls segons la qual l'activitat
haurà de disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic
respecte l'exterior; i limitador- enregistrador que asseguri que no es superen els
nivells màxims permesos.
En cas d'afectacions al veïnat per sorolls i vibracions, caldrà fer controls periòdics
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, amb la presència del tècnic
municipal, per tal d'aplicar les mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del
RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l'atmosfera:
Es procurarà conduir l'extracció de l'establiment cap a la coberta de l'edifici.
Gestió de residus:
Envasos de paper, cartró, plàstics i resta de domèstics: magatzematge adequat i
lliurament a recollida selectiva municipal.
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

local
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- El promotor haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb
les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de
residus i en concret pels residus descrits en el projecte: 200301 (CER) Mescles de
residus municipals, 200101 (CER) Paper i cartró, 200102 (CER) Vidre, 200139 (CER)
Plàstics.
- El promotor així mateix haurà també de gestionar els residus generats per la seva
activitat i que siguin considerats residus municipals comercials d'acord l'article 54 del
Decret 1/2009 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D'INCENDIS:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- La estabilitat al foc dels elements estructurals portants serà R90 segons la Secció SI 6
del CTE DB SI.
- El titular garantirà en tot moment la viabilitat i condicions d'evacuació a través de la
sortida d'emergència que dóna a la Travessera Domènec Cardenal.
- 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.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Compliment de la normativa sanitària de control de la legionel·la, en cas que
s'escaigui.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
- L'aforament màxim permès de públic al local serà de 281 persones.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa
tensió, climatització, etc. Controls periòdics preceptius.
- Compliment de la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d'aplicació a l'activitat.
10.

DONAR COMPTE: AJUTS DESTINATS A L'APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL PARTICIPATIU LEADER EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020.

Vista la Resolució ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts
destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a
l'any 2018, publicada al DOGC núm 7707, de 17 de setembre de 2018.
Vista l’Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels
ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01),
publicada al DOGC núm 7681, de 8 d’agost de 2018.
Vista la correcció d'errades a l'Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, publicada al DOGC núm
7702, de 7 de setembre de 2018.
L'objecte dels ajuts és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, que inclou
actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals.
La seva finalitat és el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica
per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i
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aprovades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions
dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques
específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament
econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels
recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector
agroalimentari.
Els beneficiaris poden ser persones de naturalesa pública, què han de complir els requisits
previstos a la base 3.2. i han de realitzar inversions no productives en:
a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.
b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
L'import destinat a la concessió de les subvencions per a aquesta convocatòria és de
7.666.666,67 euros i tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER). La dotació per a l’Associació Leader de Ponent és de
763.660,34 euros i inclou les comarques de les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell i els
municipis de la comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, la
Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer i
Torrebesses.
Aquest GAL destinarà el 90% de la dotació pressupostària que estableix la convocatòria dels
ajuts als expedients privats i el 10% als expedients públics i limita l'import d'ajut màxim a
70.000€ i la quantia de l’ajut s’atorgarà en funció del sistema de puntuació previst per cada
GAL, annex 2 de les bases i cal un mínim de 150 punts.
El període per presentar les sol·licituds és d’un mes i s’inicia l’endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al DOGC, del 18 de setembre de 2018 i fins al dia 18 d’octubre de 2018
inclòs.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
a) Dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al
DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en el cas de no haver autoritzat
el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb l'apartat 9.6.
b) En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s'hagi efectuat
mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus
membres.
c) Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la
documentació corresponent que ho acrediti.
d) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància, si s'escau.
e) Projecte tècnic elaborat d'acord amb la normativa vigent.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per
la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu
Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
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(operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018, publicada al DOGC núm 7707, de 17 de
setembre de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
11.

DONAR COMPTE: SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
UBICAT D'ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ I SUPORT OCUPACIONAL PER A
LA INCLUSIÓ SOCIAL.

Vista la Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, publicada al
DOGC núm 7708, de 18 de setembre de 2018.
Vista l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la
inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, publicada al DOGC núm 7682, de 9
d’agost de 2018.
L'objecte de les subvencions del Programa UBICAT és la realització de projectes que
desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de
les persones desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment, aquelles que
es troben en una situació de precarietat laboral.
Les actuacions ocupacionals que es subvencionaran per donar compliment a l'objecte del
Programa s’han de desenvolupar d’acord a la base 5 i són:
Servei ocupacional

Actuacions
a) Actuació d'orientació sociolaboral.

Orientació
professional

b) Actuació de coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les
empreses.
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

Els beneficiaris poden ser els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats
amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de
promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de
més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i han de complir els requisits de la base
4.
Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les persones en situació de
desocupació, les persones inactives i les persones treballadores que es troben en una
situació de precarietat laboral, d’acord amb la base 6 i l’article 4 de la convocatòria.
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L'import destinat a la concessió de les subvencions per a aquesta convocatòria és de
6.000.000,00 euros.
La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats beneficiàries per desenvolupar les
actuacions previstes en aquesta convocatòria són:
a) Per a l'actuació d'orientació sociolaboral s'estableix un import màxim de
48.386,55 euros. Aquesta quantia es correspon amb una ràtio de 50 participants o
de 30 participants en el cas de persones desocupades de llarga durada.
b) Per a les actuacions coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les
empreses, s'estableix un import màxim de 44.778,35 euros. Aquesta quantia es
correspon amb una ràtio de 100 participants.
c) Per a recursos per a la capacitació al personal tècnic, s'estableix un import màxim
equivalent al 5 per cent de la quantia atorgada per a l'actuació d'orientació
sociolaboral, amb una limitació de 3.000 euros per projecte.
Per als ajuts de transport i incentius destinats a la persona participant condicionats a la seva
assistència i participació s'estableix un import màxim equivalent al 14 per cent de la quantia
atorgada per a les actuacions d'orientació sociolaboral.
Per una població superior a 8.000 habitants i fins a 20.000 habitants, l'entitat beneficiària
podrà sol·licitar un màxim de 40 persones per projecte.
Les quanties i les despeses subvencionables és concreten en les bases 8 i 9 respectivament.
El període per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals i s’inicia l’endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al DOGC, del 19 de setembre de 2018 i fins al dia 8 d’octubre
de 2018.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
a) Memòria tècnica del projecte que haurà d'incloure l'experiència de l'entitat
beneficiària en l'àmbit de l'orientació i l'acompanyament a la inserció, els recursos
disponibles per a la seva execució, la justificació de la necessitat del projecte i el
desenvolupament detallat de les actuacions previstes.
b) Memòria econòmica en la qual figurin el detall del càlcul de la quantia sol·licitada per
justificació amb mòduls o import màxim de cadascuna de les actuacions, segons el
model normalitzat.
c) Quan la signatura electrònica de la persona que signa la sol·licitud acredita la
representativitat amb què actua no és necessari aportar més documentació en relació a
la representació.
d) Full de domiciliació bancària degudament omplert, si no s'ha presentat anteriorment,
o han transcorregut més de cinc anys, o s'ha modificat el seu contingut, d'acord amb el
model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a la
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realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la
inclusió social, publicada al DOGC núm 7708, de 18 de setembre de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA CURS 2016-2017.

Es retira de l’ordre del dia.
13.

CESSIÓ DEL CAMP DE FÚTBOL MUNICIPAL AL CLUB FUTBOL JOVENTUT
MOLLERUSSA PER LA REALITZACIÓ DELS PARTITS ESTABLERTS EN EL
CALENDARI FEDERATIU

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa es propietària del Camp de Futbol Municipal, situat a la
Plaça de l’Esport, s/n de Mollerussa i davant la petició, a la Regidoria d’Esports, del Club
Futbol Joventut Mollerussa de la disposició del mateix equipament per tal de poder realitzar
els partits programats per la Federació Catalana de Futbol.
En conseqüència, i per tal de formalitzar la cessió, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Posa a disposició del Club de Futbol Joventut Mollerussa la mateixa, per tal que els
seus equips federats puguin competir els dies i hores assenyalats en els calendaris de la
Federació Catalana de Futbol durant els mesos de competició oficial i en els dies establerts
en el Pla de Competicions per a la recuperació de partits.
Segon. Notificar el present acord a les persones interessades.
14.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. PERE VIDAL ABELLO “KROSTÓ” N. EXP. OVP-TC: 2018/045

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. Pere Vidal Abelló titular de
l’establiment denominat “Krostó”, demanant el desestiment de la llicència d’ocupació de via
pública amb núm. Exp. OVP-TC-2018/009 i una nova autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per als mesos de setembre i octubre de
2018.
Examinada les sol·licituds, 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. Desestiment de l’autorització de la llicència d’ocupació de via pública amb taules i
cadires amb número d’expedient OVP-TC-2018/009, aprovada per la Junta de Govern del dia
25 de gener de 2018.
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Segon. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: PERE VIDAL ABELLÓ
Nom comercial: Krostó
Ubicació: Pl. Major, 17
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: setembre i octubre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/045

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.

L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).

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






S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
S’adverteix que l’espai ocupat està inclòs en el projecte d’Urbanització de la Vilaclosa,
conseqüentment, l’espai s’haurà de deixar lliure quan s’executin les obres d’urbanització
en la part que sigui necessària per una bona execució de les mateixes.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

Tercer. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000290.
Quart. 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.
15.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA M ª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2018/046

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Mª Talens Serra titular de
l’establiment denominat “La Baguetina”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Manuel Bertran
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: setembre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/046

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
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s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3.- Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.

L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).

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





S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
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Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000291.
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.
16.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
LEONOR SOLÉ PALAFOIX, N. EXP. OVP-Q: 2018/004

QUIOSC

SRA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. SOLÉ PALAFOIX, Leonor demanant
autorització municipal per poder posar un quiosc per a la venda de castanyes 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: LEONOR SOLÉ PALAFOIX
Nom comercial: Quiosc Leonor (venda de castanyes)
Ubicació: Plaça Pla d’Urgell (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: octubre i novembre de 2018
N. EXP. OVP-Q: 2018/004

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.

L’emplaçament del quiosc serà decidit en el moment de la col·locació.
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Segon. Elevar
1877000004.

a

definitiva

les

autoliquidacions

practicades,

assignant-li

el

N.LID:

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
17.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. JESUS
BAÑUELOS PLAZA, N. EXP. OVP-Q: 2018/005

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






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JESUS BAÑUELOS PLAZA
Nom comercial: Quiosc Bañuelos
Ubicació: Av. del Canal xamfrà C/Arbeca (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: setembre de 2018
N. EXP. OVP-Q: 2018/005

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.

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

No es podrà sobrepassar el període d’autorització.

L’espai de l’ocupació serà exclusivament per quiosc, no es pot ocupar amb taules i
cadires.
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Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1877000005.
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.
18.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. JAIME
BRAÑA APARICIO, N. EXP. OVP-A: 2018/005

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






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JAUME BRAÑA APARICIO
Nom Comercial: Xurreria Braña
Ubicació: Av. del Canal - C/ Arbeca
Metres lineals: 4 ml
Període autoritzat: novembre i desembre de 2018
N. EXP. OVP-A: 2018/005

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Segon. Elevar a definitiva l‘autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1879000005.
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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.
19.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maira Grañó, en representació de
l’Escola Pompeu Fabra, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 11
d’octubre de 2018, al matí, per veure una pel·lícula.
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 13.09.18 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 l’Escola Pompeu Fabra, la utilització del Centre Cultural el dia 11
d’octubre de 2018, al matí, per veure una pel·lícula.
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:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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.

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.

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

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL EL DIA 14 D’OCTUBRE
DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la Sala d’Actes
del Centre Cultural el dia 14 d’octubre de 2018, de les 08.00 h a les 15.00 h, i també la Sala
d’Exposicions, per realitzar-hi el concurs individual de sardana Revessa.
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,
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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 06.04.18 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 l’Agrupació Sardanista Mollerussa, la utilització de la Sala d’Actes del
Centre Cultural el dia 14 d’octubre de 2018, de les 08.00 h a les 15.00 h, i també la Sala
d’Exposicions, per realitzar-hi el concurs individual de sardana Revessa.
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
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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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS DE
DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA “BIG FEST”.

Vistes les peticions presentades pel Sr. Xavier Casals, en representació de Mollerussencs i
Mollerussenques que fem 50 Anys, en què demanen autorització per utilitzar instal·lacions i
material divers per realitzar la festa dels 80 anomenada “Big Fest”, el proper dia 6 d’octubre
de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.07.18 i d’acord amb els informes de
les regidories corresponents 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 per Mollerussencs i Mollerussenques que fem
50 Anys, la utilització de diferents instal·lacions i material divers per dur a terme la festa
dels 80 anomenada “Big Fest”, el proper dia 6 d’octubre de 2018, següents:
- PAVELLÓ PLA D’URGELL I PAVELLÓ VERD: per realitzar-hi l’activitat el dia 6 d’octubre i
també el muntatge i desmuntatge del dia 1 al 8 d’octubre de 2018 i tenir accés als lavabos.
- TANCAMENT DELS CARRERS: de l’Avinguda del Canal, Avinguda Firal amb l’Avinguda
Armengol, les 22.00h fins a les 07.00h, amb accés als veïns.
- Facilitar-los el material i el servei de neteja sol·licitats.
Segon. Desestimar la utilització del Pavelló 125è Aniversari ja que està en obres.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
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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.

Ambulància

Vigilants i controladors.

Serveis WC.

Habilitar aparcaments i tall de carrers.
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Està prohibit fumar.
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà de fer memòria de seguretat i d’activitat encara que organitzi l’Ajuntament,
de cara a tenir la informació de l’activitat, ja que es d’aforament molt alt.
En cas d’emergència trucar al 112.

Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
22.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa, en què demana que se’ls faciliti material divers al Parc de La Serra
per celebrar el Dia dels nens i les nenes el proper dia 29 de setembre de 2018.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Senegalesa, en què demana que
se’ls faciliti material divers al Parc de La Serra per celebrar el Dia dels nens i les nenes el
proper dia 29 de setembre de 2018.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 100 cadires i 10 taules.
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.
23.

SOL·LICITUD AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA,
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2018.

EN

QUÈ

DEMANA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
les Aules d’Extensió Universitària, en què demana que se’ls faciliti material divers al Centre
Cultural per celebrar la inauguració del curs el proper dia 1 d’octubre de 2018.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per les Aules d’Extensió Universitària, en què
demana que se’ls faciliti material divers al Centre Cultural per celebrar la inauguració del
curs el proper dia 1 d’octubre de 2018.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 12 taules.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
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Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD IRTA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER
ALS DIES 17 I 18 D’OCTUBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Luís Asín, en representació d’IRTA, en
què demana que se’ls faciliti material divers al centre per celebrar la XXIII Jornada
Fructícola els propers dies 17 i 18 d’octubre de 2018.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per IRTA, en què demana que se’ls faciliti
material divers al centre per celebrar la XXIII Jornada Fructícola els propers dies 17 i 18
d’octubre de 2018.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 250 cadires, un tarima de 60m2, 2 urnes i 2 contenidors de
brossa.
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
25.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 32/2018.

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 24.018,25€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 27 de setembre existeixen 153
factures sense consignació pressupostaria per import global de 99.461,89€.
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 32/2018, per import global de 24.018,25€.
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.
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26.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 2018/21

Vista la relació núm. 2018/21 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 19 expedients i que importa la quantitat
944,03 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/21, corresponent al període entre els dies 3 al 16 de setembre de 2018.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
27.

ATORGAMENT A LA SRA. M. ENCARNACIÓN LLANO RUIZ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00054-7809D.

Vist l’expedient tramitat per M Encarnación Llano Ruiz (amb DNI 40677809 D ) 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: M Encarnación Llano Ruiz
DNI: 40677809 D
Núm. expedient: 25137-2018-00054-7809D
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: setembre 2028
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
28.

PADRÓ MERCAT SETMANAL OCTUBRE DE 2018

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’octubre de 2018, per un import de
11.566,94 € 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’octubre 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.29.

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:
29.1. SOL·LICITUD DEL SR. JOAN SOLA NINOT, TITULAR DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE TAXI NÚM. 2 DEMANANT AUTORITZACIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE
VUIT A CINC PLACES I CANVI DE VEHICLE
Atesa la sol·licitud i documentació aportada pel Sr. Joan Sola Ninot titular de la llicència
municipal de taxi número 2 demanant autorització per a la reducció de vuit a cinc places i el
corresponent canvi de vehicle per a assolir aquesta capacitat.
Atesa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que té com a objecte la regulació dels serveis
de taxi urbà i interurbà a Catalunya.
Examinada la sol·licitud i la documentació lliurada al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.325/2015, de 15 de
juny, es PROPOSA:
Primer. Autoritzar al Sr. Joan Sola Ninot, titular de la llicència municipal número 2 de taxi,
la reducció de 8 a 5 places i el corresponent canvi de vehicle per a assolir aquesta capacitat i
que compleixi tots els requisits i les característiques exigibles per a prestar el servei, essent
les següents:
-Marca: PEUGEOT
-Model: 508 SW ACTIVE 1.6 BlueHDI 120
-Número de bastidor: VF38EBHZMHL087205
-Número de places: 5
-Matrícula: 7648KMH
En l’esmentat vehicle s’hi incorporarà la placa amb l’indicatiu “SP”, i el distintiu del municipi i
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número de la llicència atorgada estampat a les portes, així com els elements identificadors
que preceptivament corresponguin.
Segon. Desafectar del servei públic de transport discrecional de viatgers per carretera,
vinculat fins ara a la llicència municipal 02, el vehicle Peugeot Expert amb matrícula
2105HCC.
Tercer. Atorgar al Sr. Joan Sola Ninot, un termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquesta notificació per a l’acreditació i compliment dels requisits de establerts a la Llei
19/2003, del 4 de juliol. Del compliment d’aquests requisits per part de l’interessat es
donarà compte a la Junta de Govern Local.
Quart. Aprovar la liquidació de taxes conforme determina les ordenances fiscals Núm.9 i
núm. 8, articles 6è, epígrafs tercer, per import de 46,00 €.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns, amb
lliurament de la tarja acreditativa corresponent.
29.2.- SOL·LICITUD SRA. SOFIA REVUELTA, EN REPRESENTACIÓ DEL CAP
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER PINTAR LA VORERA DEL CAP
AMB MOTIU DE LA CAMPANYA “FEM SALUT, GRÀCIES PER NO FUMAR”
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sofia Revuelta, en representació del CAP
Mollerussa, en què demanen autorització per pintar la vorera de davant del CAP amb motiu
de la Campanya “Fem Salut, gràcies per no fumar”, del dia 1 al 5 d’octubre de 2018.
La Junta de Govern dictamina favorablement amb els vots a favor dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, i el vot en contra
del Sr. Josep Simó, ACORDA:
Primer. Autoritzar Sra. Sofia Revuelta, en representació del CAP Mollerussa pintar la vorera
de davant del CAP amb motiu de la Campanya “Fem Salut, gràcies per no fumar”, del dia 1
al 5 d’octubre de 2018.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i quaranta-cinc 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.

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

