AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 31 d’octubre 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. Josep Simó
Ribera i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr.Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors
Bargalló Vidal i Sra. Rosalia Carnicé Farré
Excusa l’assistència els regidors, Sr. Sr. Marc Solsona Aixalà i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 108,97€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:

222/2018
ALBERT SALVIA TALARN
C/ IVARS D’URGELL, 12
7,00
12,00
0,00
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Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
0,00

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

224/2018
MªANGELS DOBLAS SANCHEZ
AV. DE LA PAU, 11 1-1
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

225/2018
MARIA MAGDALENA MONTSERRAT BARBERÀ
PLAÇA MAJOR, 8
19,97
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:

228/2018
RAFEL CALVET FARRERES
C/ FERRAN PUIG, 51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

233/2018
AMJAD I QBAL
C/ FERRER I BUSQUETS, 71
26,00
13,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/230 PRESENTADA PER
NEDGIA CATALUNYA SA.

ASSUMPTE:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. Llicències
2018/230 PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.

d'Obres
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Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 5 de
juny de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/10516 de data 22 de
octubre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres nova escomesa al carrer Palau, 15.

PEM: 112,52€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.

5a.

6a.

7a.
8a.
9a.
10a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

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

112,52 €
2,25 €
12,00 €
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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 2018/111,
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

112,52 €
2,25 €
12,00 €

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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/231 PRESENTADA PER
NEDGIA CATALUNYA SA.

ASSUMPTE:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. Llicències
2018/231 PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.

d'Obres

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 5 de
juny de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/10516 de data 22 de
octubre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres Ps La Salle, 6.

PEM: 39,07€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
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5a.

6a.

7a.
8a.
9a.
10a.

El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

39,07€
0,78,00 €
12,00 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2018/231,
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

39,07 €
0,78,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5. CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER AL DISSENY I LA
POSTERIOR CONSTRUCCIÓ DE LES TRES CARROSSES DE LA CAVALCADA DELS
REIS DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2018.
Exposició de fets:
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Per acord de la Junta de Govern local de data 04 d’octubre de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació del CONCURS D’IDEES, AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, PER AL
DISSENY I LA POSTERIOR CONSTRUCCIÓ DE LES TRES CARROSSES DE LA CAVALCADA
DELS REIS DE MOLLERUSSA mitjançant el procediment obert i la tramitació urgent.
Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament en la data 08 d’octubre
de 2018, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació establint-se el termini de
set dies perquè els concursants presentessin les seves propostes, obtenint-se el següent
resultat:
Plica núm. 1 i única
LEMA: “ASTRES”
En la data 19.10.2018, s’efectuà l’acte d’obertura de la proposta tècnica continguda en el
SOBRE NÚM. 2 presentat en temps i forma per part del concursant. El Jurat la declarar la
proposta admesa atès que la mateixa complia els requisits establerts en els PCAP sense
concórrer en cap causa de no admissió o exclusió, especialment l’anonimat de l’autoria del
treball. La proposta tècnica es va sotmetre a estudi i valoració per part dels serveis
municipals competents, conforme els criteris establats al PCAP i PPT que regeixen el
procediment.
En la data 25.10.2018, el Jurat es va reunir en acte públic amb la finalitat de ratificar
l’informe de valoració emès, procedir a l’obertura del SOBRE núm. 1, identificar l’autoria del
treball, qualificar la documentació general, i proposar l’adjudicació del contracte a favor de
la única proposta presentada i elevar el seu veredicte a l’òrgan de contractació per a la seva
acceptació de conformitat amb allò establert a la clàusula 22 del PCAP, en els termes que es
descriuen seguidament:
NÚMERO
PLICA
1 i única

LEMA

TÈCNIC AUTOR

ASTRES

ARTILUGI

Fonaments de dret:
La clàusula 22 del PCAP estableix que el Jurat qualificarà la documentació de caràcter
general acreditativa de la personalitat jurídica, la capacitat d'obrar, l’apoderament i la
solvència, comunicant als interessats els defectes i omissions esmenables que apreciï en la
documentació, segons allò establert al present plec de clàusules. Una vegada el jurat hagi
adoptat una decisió, en donarà trasllat a l’òrgan de contractació per a què es procedeixi a
l’adjudicació del concurs de projectes al participant que hagin proposat com a guanyador. Un
cop acceptada la proposta del Jurat per l’òrgan de contractació, els serveis municipals
competents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què,
dins del termini de cinc (5) dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits
previs de capacitat i solvència.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de
la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Declarar vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa urgent i el
procediment obert del CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER AL
DISSENY
I LA POSTERIOR CONSTRUCCIÓ DE LES TRES CARROSSES DE LA
CAVALCADA DELS REIS DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2018.
Segon. Acceptar el veredicte del Jurat i requerir a l’empresa licitadora ARTILUGI amb el
CIF 33896144D perquè presenti en el termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des del
següent al que rebi el requeriment, la documentació establerta a la clàusula 20 del Plec de
les administratives particulars, acreditativa dels requisits previs per contractar amb
l’administració
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REALITZACIÓ D’UNA
ENTREVISTA COMPETENCIAL ALS ASPIRANTS PRESENTATS/DES A LA BORSA
DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en la realització d’una
entrevista competencial per part del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, a tots els
aspirants que s’han presentat a la Borsa de treball d’auxiliars administratius per cobrir
vacants o possibles substitucions, aprovada per mitjà del Decret de l’Alcaldia 325/2018, de
20 de juliol.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li corresponen el codi CPV 79635000-4 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part del Col.legi Oficial de Psicòlogia de Catalunya el qual disposa de l’habilitació
professional per prestar el servei 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:
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Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que té per objecte la
REALITZACIÓ
D’UNA
ENTREVISTA
COMPETENCIAL
ALS
ASPIRANTS
PRESENTATS/DES A LA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, per
part del Col.legi Oficial de Piscologia de Catalunya. Simultàniament, s’aprova la despesa que
comporta el contracte amb càrrec del Pressupost de despeses per a l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS conforme les condicions que figuren
en la proposta de servei presentada les quals s’accepten expressament, en els termes
següents:


Retribució del servei:

El preu s’ha estimat en la quantia de 2.310 € IVA exclòs (70 €/candidat), per a la
realització d’entrevistes competencials a 33 aspirants.


El pagament de la retribució:

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


Objecte del contracte:

Realització d’una entrevista competencial de 45 minuts a cada aspirant que s’ha presentat
a la Borsa de treball d’auxiliars administratius.


Termini d’execució:

Les entrevistes es realirzaran en el lloc i durant els dies que indiqui el Departament de
Gestió de personal.


Pròrroga del contracte i revisió de preus:

El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.


Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la
LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes legals oportuns, i als Serveis
municipals competents per al seu coneixement.
7.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 1 (COSTAT DEL BAR) PAVELLO
FIRAL EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2018.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala 1

(costat del bar) del Pavelló Firal, el dia 11 de novembre de 2018 per realitzar-hi
una assemblea general.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Desestimar a l’Associació Senegalesa Mollerussa la utilització de la sala 1
(costat del bar) del Pavelló Firal, el dia 11 de novembre de 2018 per realitzar-hi
una assemblea general ja que la sala està ocupada per una altra activitat.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
8.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 8 DE NOVEMBRE
DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 8 de novembre, a partir de les 10.30h, per realitzar-hi la projecció
d’una pel·lícula a l’alumnat.
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 10.10.18 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’Institut La Serra de Mollerussa, la utilització de la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 8 de novembre, a partir de les 10.30h, per realitzar-hi la projecció
d’una pel·lícula a l’alumnat.
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,
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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.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

Està prohibit fumar.
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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.
Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

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

9.

SOL·LICITUD PARRÒQUIA SANT JAUME DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Cid Briansó, en representació de
la PARRÒQUIA SANT JAUME DE MOLLERUSSA, en què demana que se’ls facilitin cadires per
a celebrar la Missa dels Difunts el dia 2 de novembre de 2018 al Cementiri Municipal.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la PARRÒQUIA SANT JAUME DE
MOLLERUSSA, en què demana que se’ls facilitin cadires per a celebrar la Missa dels Difunts
el dia 2 de novembre de 2018 al Cementiri Municipal
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.
10.

SOL·LICITUD ESCOLA BALÀFIA DE LLEIDA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR L’ESPAI DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU EL DIA 8 DE
NOVEMBRE DE 2018

Vista la petició presentada pel Sr. Jesús Nogués Noguera, en representació de l’escola
Balàfia de Lleida, en què demana autorització per utilitzar un espai d’un pavelló el dia 8 de
novembre de 2018, de 12:00 a 15:00, per poder dinar i en cas de pluja poder resguardarse.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 30.10.2018 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a ll’escola Balàfia de Lleida, la utilització de l’espai del pavelló 11 de
setembre el dia 8 de novembre de 2018, en cas de mal temps.
Caldrà que es posin en contacte amb el Departament d’Esports a fi de coordinar l’ocupació
de l’espai.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

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

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______







S’haurà de respectar l’aforament total.
Està prohibit fumar i fer foc sense permís a la instal·lació.
Aportar pòlissa i rebut RC
En cas d’emergència seguir les instruccions del personal del pavelló.
S’haurà de deixar lliures els recorreguts i les portes d’emergència.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, en què demana que se’ls faciliti 3 taules, 150
cadires i servei de megafonia per a dur a terme l’assemblea general el dia 11 de novembre
de 2018.
Examinada la petició, i atenent que la sala està ocupada per una altra activitat, la Junta de
Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE
MOLLERUSSA, en què demana que se’ls faciliti 3 taules, 150 cadires i servei de megafonia
per a dur a terme l’assemblea general el dia 11 de novembre de 2018 ja que la sala està
ocupada per una altra activitat.
Segon. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
12.

PADRÓ MERCAT SETMANAL NOVEMBRE 2018.

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de novembre de 2018, per un import
de 9.135,95 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer. Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de novembre
de 2018.
Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte
que es procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

13.

ATORGAMENT AL/LA SR/SRA DOLORS PUIG VILARO D’UNA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

TARGETA
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Vist l’expedient tramitat per Dolors Puig Vilaro (amb DNI 40887549 N ) 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: Dolors Puig Vilaro
DNI: 40887549 N
Núm. expedient: 25137-2018-00064-7549N
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: març 2023
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
14.

SOL·LICITUD DE ROMAN ROMÀ EZQUER DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER TRANSMISSIÓ “MORTIS
CAUSA”

Vista la instància de Roman Romà Ezquer en la qual sol·liciten pròrroga per la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereu del seu pare el Sr. Roman Romà
Dalmau.
ANTECEDENTS:
1.- En data 23 d’abril de 2018 va morir el Sr. Roman Romà Ezquer, titular de les finques:
REFERENCIA CADASTRAL

ADREÇA

4406415CG2140N0003HL

CL PONENT 15 Es:1 Pl:01 Pt:01

4407926CG2140N0001LJ

CL DOMENECH CARDENAL 30

4503715CG2140S0003TR

CM ARBECA 36 Es:P Pl:-1 Pt:P3

4503715CG2140S0026XZ

CM ARBECA 36 Es:1 Pl:01 Pt:04

4605104CG2140N0026BD

CL LLORENC VILARO 2 Es:1 Pl:05 Pt:0A

4605105CG2140N0002AK

CR MIRALCAMP 3 Es:1 Pl:B0 Pt:02

4605105CG2140N0022WO

CR MIRALCAMP 3 Es:1 Pl:03 Pt:0C

4704301CG2140S0004KT

CL LLORENC VILARO 5 Es:1 Pl:B0 Pt:01
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4704302CG2140S0001QW

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:B0 Pt:0A

4704302CG2140S0014AS

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:B0 Pt:10

4704302CG2140S0016DF

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:B0 Pt:12

4704302CG2140S0025LB

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:03 Pt:0C

4803101CG2140S0001JW

CM ARBECA 15

4803137CG2140S0001UW

CL CENTRAL UA7

4803138CG2140S0001HW

CL CENTRAL UA7

4803139CG2140S0001WW

CL CENTRAL UA7

2.- En data 17 d’octubre de 2018, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 23 d’abril de 2019.
3.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
4.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer Aprovar la concessió de la pròrroga a Roman Romà Ezquer per a la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent als objectes tributaris següents:
REFERENCIA CADASTRAL

ADREÇA

4406415CG2140N0003HL

CL PONENT 15 Es:1 Pl:01 Pt:01

4407926CG2140N0001LJ

CL DOMENECH CARDENAL 30

4503715CG2140S0003TR

CM ARBECA 36 Es:P Pl:-1 Pt:P3

4503715CG2140S0026XZ

CM ARBECA 36 Es:1 Pl:01 Pt:04

4605104CG2140N0026BD

CL LLORENC VILARO 2 Es:1 Pl:05 Pt:0A

4605105CG2140N0002AK

CR MIRALCAMP 3 Es:1 Pl:B0 Pt:02

4605105CG2140N0022WO

CR MIRALCAMP 3 Es:1 Pl:03 Pt:0C

4704301CG2140S0004KT

CL LLORENC VILARO 5 Es:1 Pl:B0 Pt:01

4704302CG2140S0001QW

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:B0 Pt:0A

4704302CG2140S0014AS

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:B0 Pt:10

4704302CG2140S0016DF

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:B0 Pt:12

4704302CG2140S0025LB

CL LLORENC VILARO 3 Es:1 Pl:03 Pt:0C

4803101CG2140S0001JW

CM ARBECA 15

4803137CG2140S0001UW

CL CENTRAL UA7

4803138CG2140S0001HW

CL CENTRAL UA7
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4803139CG2140S0001WW

CL CENTRAL UA7

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
15.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 37/2018

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 767.111,41€.
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 31 d’octubre existeixen 148
factures sense consignació pressupostaria per import global de 53.718,81€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
767.111,41€.

la

relació

de

factures

número

37/2018,

per

import

global

de

Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.

16.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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

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

