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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 26 de setembre de 

2019. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera 
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé 
Cirés, i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia 
Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa  l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 

Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
 
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia. 

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

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

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
2. DONAR COMPTE DE L'INFORME TECNIC DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL 

POUM DE GOLMES PER LA NOVA ORDENACIO EN L'AMBIT COMPRES ENTRE EL 
LIMIT DE TERME AMB MOLLERUSSA, L'ANTIGA N-II, EL FERROCARRIL, EL SUD 
1 I EL SUD 20. 

 
Antecedents:  
 
i. En data 26 d’agost de 2019 (Registre d’Entrada 2019/14172) va tenir entrada en aquest 

Ajuntament l’ofici de l’Ajuntament de Golmés en relació amb la Modificació Puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística de Golmés: nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit 

de terme amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i EL sud-20.  
 
En particular, es donava audiència a aquesta Corporació pel termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció del mencionat ofici, en el tràmit de l’aprovació inicial 
pel Ple extraordinari de l’Ajuntament de Golmés, de data 26 d’agost de 2019, de la 
modificació de referència, en els termes previstos a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
ii.  En data 23 de setembre de 2019, el tècnic B.P., J., arquitecte dels serveis tècnics del 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal de Mollerussa, en 
relació amb la comunicació de l’Ajuntament de Golmés anteriorment referit, ha 

presentat en aquest Ajuntament informe tècnic relatiu a la possible incidència d’aquest 
instrument de planejament en el municipi de Mollerussa.  

 

Atès l’anteriorment exposat, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides 
per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358 de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria 
d’Urbanisme, per unanimitat dels presents, ACORDA:  
 
Primer. Donar-se per assabentada del contingut de l’informe tècnic de la Modificació Puntual 
del POUM de Golmés per la nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme amb 

Mollerussa, l'antiga N-II, el ferrocarril, el SUD 1 i el SUD 20, relatiu a la possible incidència 
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d’aquest instrument de planejament en el municipi de Mollerussa, el literal del qual és el 

següent:  
 
“INFORME TÈCNIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE GOLMÉS PER LA 
NOVA ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT COMPRÉS ENTRE EL LÍMIT DE TERME AMB 
MOLLERUSSA, L’ANTIGA N-II, EL FEROCARRIL, EL SUD 1 I EL SUD 20  
 
El tècnic que subscriu, B.P., J., arquitecte dels serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de Mollerussa, en relació a la comunicació de 
l’Ajuntament de Golmés per tal que el de Mollerussa es personi al tràmit d’audiència 
corresponent a la modificació puntual a la que es fa referència a l’encapçalament, dins del 

termini establert a aquest fi  
 
INFORMO  

 
1. Incidència en les determinacions del POUM de Mollerussa  
 
La modificació afecta a terrenys que limiten amb el terme municipal de Mollerussa, en 
especial a l’àmbit definit entre la línia de ferrocarril, l’antiga CN-II i la rotonda existent a la 
CN-II que dona accés al centre comercial EROSKI (antic CAPRABO).  
 

Aquesta modificació té especial rellevància ja incideix directament en la funcionalitat de la 
xarxa viaria estructurant de Mollerussa i en la seva ordenació del trànsit. Igualment afecta al 
canvi de l’ús dominant del sòl adjacent.  
 
2. La modificació puntual persegueix tres objectius:  
 
a) Definir un àmbit d’infraestructura comuna que inclogui un pas elevat per sobre de la línia 

del ferrocarril de Lleida a Barcelona per Manresa. Aquest vial ha de recollir el trànsit, en 
especial el pesat, que connecti amb el Vial Nord, actualment en construcció en el terme de 
Mollerussa, alliberant trànsit del interior de Mollerussa.  
 
b) Es modifica l’ordenació i els usos dels polígons de sòl urbà no consolidat adjacents al 
terme Mollerussa, canviant els àmbits inicialment previstos, així com la seva vialitat interna i 

l’ús dominant que passa de ser residencial a industrial.  
 
c) Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable existents dins del terme de Golmés i que estan 
més allunyats del terme de Mollerussa, es vinculant íntegrament a usos de caràcter industrial 
amb exclusió dels residencials. S’elimina la vialitat vinculant establerta al POUM vigent, i se’ls 
aplica una participació econòmica en el cost de construcció de les infraestructures comunes. 
 

A continuació s’adjunta un plànol de situació on es localitza l’àrea de sòl urbà no consolidat 
del terme de Golmés objecte de la modificació puntual, així com l’estructura viaria bàsica de 
caire supramunicipal. 
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Antecedents 
  
3. Amb caràcter previ a la realització de les obres incloses al Programa de Millora de Barris, 
que l’Ajuntament de Mollerussa han promogut en el període 2017-2019, l’ajuntament de 
Mollerussa va encarregar l’any 2017 a l’empresa MCRIT la redacció de l’Estudi de mobilitat 
urbana del centre de Mollerussa. Aquest document que va servir com guia i suport per 

prendre diverses decisions que van afectar directament al Pla, inclou una sèrie de dades que 
afecten a l’eix de l’antiga N-II.  
 
L’antiga carretera CN-II i que en la travessia urbana de Mollerussa agafa el nom de carrer de 

Ferrer i Busquets, constitueix l’eix bàsic vertebrador del desenvolupament urbà històric de 
Mollerussa. La totalitat del carrer està consolidat per l’edificació amb edificis plurifamiliars i 
nombrosos comerços. En els seus 1.500 m de longitud des de el límit de terme amb 

Fondarella fins al límit de terme amb Golmés s’hi emplacen l’Ajuntament, l’església 
parroquial de Sant Isidori, la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, el 
teatre de l’Amistat, el col·legi La Salle, etc.  
 
El seu paper com a vial estructurant de la trama urbana, es veu directament afectat per la 
seva posició central no solament respecte de la resta de la comarca del Pla d’Urgell, si no 

com a cruïlla dels eixos est-oest (Segrià-Urgell) i nord sud (Garrigues-Noguera) de les 
comarques veïnes. Així és dóna el cas que, aproximadament a la meitat del seu recorregut, 
en el carrer de Ferrer i Busquets hi conflueix un tram de l’eix format per la carretera L-200 
de Mollerussa a les Borges Blanques en direcció sud, i per la carreta LP-3322 de Mollerussa a 
Bellcaire d’Urgell en direcció nord.  
 
L’efecte corredor de l’antiga N-II es veu agreujat pel recorregut paral·lel de la línia ferroviària 

de Lleida a Barcelona per Manresa, la qual dins del terme de Mollerussa únicament es 

possible travessar-la per tres punts: per l’oest pel pas elevat existent al límit de terme amb 
Fondarella, i a la part central de la població pels dos passos a nivell amb barreres existents al 
camí del Palau i al carrer Indústria (LP-3322). La dificultat per travessar la via del ferrocarril, 
incideix directament amb la intensitat i la fluïdesa de la circulació per Ferrer i Busquets.  
 
4. Com a resultat de les preexistències i de l’estructura viaria territorial, tot i l’obertura l’any 

1992 de l’autovia A2, segons les dades de l’estudi de mobilitat del Pla de Barris el carrer de 
Ferrer i Busquets té una intensitat mitja diària (IMD) de circulació de més de 9.000 
vehicles/dia simètrica en els dos sentits de circulació, que al punt més crític davant de 
l’Ajuntament (tram que coincideix amb la cruïlla nord-sud) arriba prop dels 11.500 
vehicles/dia.  
 

Cal destacar que el número de vehicles pesats circulen cada dia per Ferrer i Busquets és de 
prop de 400, dels quals una quarta part estan relacionats amb l’empresa LACTALIS 
emplaçada just en el límit de Mollerussa i Golmés.  
 
És fàcil d’imaginar el trànsit que podria estar passant avui dia pel carrer de Ferrer i Busquets 

cas que no s’hagués construït l’A2. Per fer-nos una idea cal considerar que segons allò que 
consta al Mapa de trafico corresponent a l’any 1990 (Ministerio de Obras Públicas) la IMD a 

Mollerussa era de 14.000 vehicles dia, i que segons el mateix mapa corresponent a l’any 
2017 (Ministerio de Fomento) la IMD corresponent a l’A2 entre Tàrrega i Bell-lloc és de més 
de 37.000 vehicles dia, més de 10.000 dels quals corresponents a vehicles pesats. Aquestes 
intensitats són les més altes de tota la demarcació de Lleida. 
 
5. Per tal de donar una resposta a la problemàtica creada pel trànsit que suporta la travessia 
urbana de Mollerussa en el sentit est-oest, l’Ajuntament de Mollerussa va promoure a inicis 

dels anys noranta la redacció del “Pla especial de reserva de sòl per a la Millora de les 
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comunicacions” (Expedient 91/0565), l’objecte del qual era reservar una franja de terrenys 

al sòl no urbanitzable que permetés la construcció d’un nou eix viari al nord de la població, 
que es situaria al nord de la població entre els límits de terme amb els municipis veïns, 
Fondarella per l’Oest i Golmés per l’est, paral·lel a Ferrer i Busquets i la nova autovia A2.  
 
Aquesta reserva de vialitat, coneguda com a VIAL NORD, es va recollir al vigent POUM de 
Mollerussa que es va aprovar definitivament al mes de febrer de 2009 i es constitueix com 
una proposta de variant de pels vehicles entre la E-23 que connecta amb Ferrer i Busquets i 

l’A2 per l’oest de Mollerussa, i la LP-3322 carretera de Linyola i la LP-334 carretera de Vila-
sana. Però així com la connexió per l’oest permet evitar el transit per Ferrer i Busquets, les 
altres dos connexions tenen una importància relativa ja que la seva connexió amb l’antiga 

CN-II no té una alternativa a la utilització dels passos a nivell amb la via de ferrocarril i la 
connexió amb el tram central de Ferrer i Busquets, just en el tram de màxima intensitat de 
trànsit en les cruïlles amb el camí del Palau i el carrer del Carme.  

 
6. En coherència amb la iniciativa de l’Ajuntament de Mollerussa, els municipis veïns de 
Fondarella i de Golmés han inclòs als seus documents de planejament urbanístic les reserves 
de vialitat que permetin donar continuïtat en els seus termes municipals al Vial Nord, el qual 
d’aquesta manera passa a convertir-se en una potent eina que permeti una alternativa 
supramunicipal a l’actual circulació per l’antic eix de la CN-II. 

 

 
 
El POUM de Golmés no solament inclou dins de les seves determinacions la continuïtat del 
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Vial Nord, si no que resolt la connexió amb l’eix de l’antiga CN-II, reservant terrenys per la 

connexió del Vial Nord amb la CN-II amb la traça d’un vial entre la rotonda existent situada 
sobre aquesta última al polígon de Golpark a l’alçada del centre comercial Eroski fins a la 
prolongació del Vial Nord al terme de Golmés. No concreta però, quin tipus d’infraestructura 
seria necessari construir per resoldre el pas de la via del ferrocarril de Lleida a Barcelona per 
Manresa. 

 

 
 
 

7. Allò que la proposta de modificació del POUM de Golmés planteja, és que la 
infraestructura a construir per resoldre la intersecció viaria amb el ferrocarril sigui un 
viaducte de característiques similars a l’existent entre els termes de Mollerussa i Fondarella, 
concretant al mateix temps l’agenda i el finançament de la nova infraestructura que 
s’imputaria parcialment als polígons d’actuació al sòl urbà existents a l’oest de la connexió 
fins el límit de terme amb Mollerussa, i aquells els sectors de sòl urbanitzable delimitats a 

l’est de la connexió i que es recolzen en l’eix de l’antiga CN-II. La part restant de 

finançament es proposa imputar-la a fons públics.  
 
Al mateix temps de la concreció de la infraestructura a construir, la modificació proposa un 
canvi generalitzat dels usos residencials que el POUM vigent fixa pels polígons i els sectors, 
per altres prioritàriament vinculats a activitats, més coherents amb les preexistències i la 
vocació dels terrenys. 
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Finalment la modificació reordena els àmbits de les figures de gestió en sòl urbà no 

consolidat que es determinaven al POUM vigent, de tal manera que siguin coherents amb els 
nous usos proposats.  
 
8. Els efectes que la proposta de modificació del POUM de Golmés té sobre l’ordenament 
urbanístic de Mollerussa són, al nostre parer, els següents:  
 
• Afectacions al sistema viari  

 
- La modificació proposada no aporta cap fet nou que modifiqui l’estructura viaria general 
prevista al POUM vigent de Golmés en allò que pugui afectar a la funcionalitat del vial nord.  

 
- La modificació concreta el tipus d’infraestructura proposada per salvar la via del ferrocarril 
de Lleida a Barcelona per Manresa, tot plantejant un viaducte de les característiques similars 

al de la Creu Roja. Defineix la gestió i l’agenda de la infraestructura fonamental (el viaducte) 
i les complementaries (Vial de connexió i modificació de la rotonda existent).  
 
- La nova vialitat proposada dins de l’àmbit del sòl urbà no consolidat de Golmés adjacent al 
terme de Mollerussa, no implica variacions apreciables de la xarxa de Mollerussa.  
 
- Qualsevol actuació que concreti i faciliti el construcció d’una alternativa viaria a la travessia 

urbana per Ferrer i Busquets, i la modificació proposada ho és, permetrà rebaixar la intensa 
circulació de vehicles per aquesta via estructurant de Mollerussa i la gradual transformació 
de l’actual secció viaria bàsicament orientada a la funcionalitat dels vehicles per un altra més 
amable pels vianants amb voreres més amples, implantació d’arbrat i carrils per a bicicletes.  
 
• Afectacions a la funcionalitat i usos urbans  
 

- La modificació proposa canviar l’ús dominant que el POUM vigent determina pels polígons 
en sòl urbà consolidat i els sectors de sòl urbanitzable delimitats al terme de Golmés, que 
passaríem de l’actual ús residencial a altres d’activitat.  
 
- Respecte d’aquesta qüestió cal recordar que els sòl urbà de Mollerussa en aquesta part de 
la població està ocupat per les instal·lacions de industrials de Lactalis/Puleva (antiga 

Castillo), i per tant és més coherent mantindré aquest ús en els terrenys adjacents a Golmés 
que no pas els residencials previstos fins ara. Més encara quan dins de l’àmbit afectat 
solament hi ha actualment dos habitatges aïllats però diverses i importants implantacions 
d’altres usos industrials, comercials, de restauració, etc.  
 
- En qualsevol cas entenem que pel que fa als usos d’activitat que es puguin implantar a 
l’àmbit afectat per la modificació, i de manera especial als que es puguin emplaçar als 

polígons de sòl urbà no consolidat adjacents al terme de Mollerussa, els usos haurien de ser 
bàsicament de tipus logístic i comercial regulats per la legislació sectorial que sigui 
d’aplicació, permetent l’ampliació de les activitats industrials d’altre tipus ja existents a 
l’àmbit però condicionades al compliment de les mesures de control ambiental que es 

considerin oportunes. 
 
9. CONCLUSIONS  

 
Per tot allò dit anteriorment, informem que pel que fa a l’ordenament urbanístic de 
Mollerussa, la modificació proposada és coherent amb les determinacions del POUM 
vigent a Mollerussa tot complementant-lo ja que dona coherència i major 
funcionalitat al vial nord, actualment en construcció, ajudant a resoldre la situació 
actual de saturació de tràfic del carrer de Ferrer i Busquets, sense plantejar altres 

afectacions apreciables”. 
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Segon. Ratificar el contingut de l’informe tècnic de referència.  
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Golmés, als efectes oportuns. 

  
3. 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. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria  d’Urbanisme, amb 
l’abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirès en les  llicències d’obres núms. 255/2019, 256/2019, 

257/2019, 258/2019, 259/2019 i 260/2019 sobre la qual acredita interès particular i amb els 
vots favorables de la resta dels assistents, 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   469,1 €.    

ANNEX: 
  

 

Número d’Expedient:  255/2019 
Titular/peticionari:  GARROFE SAU 

Emplaçament: C/ JOSEP CASANOVES, 20  
ICIO: 7,66 
Taxa:  12,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus: 0,00 

 
 

  
  

Número d’Expedient:  256/2019 
Titular/peticionari:  GARROFE SAU 
Emplaçament: CAMI DE PALAU, 12 4-2 
ICIO: 15,45 
Taxa:  12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis:  0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
  

Número d’Expedient:  257/2019 

Titular/peticionari:  GARROFE SAU 
Emplaçament: C/ GERMÀ ARNALD CIRIL·LI, 1 BX 
ICIO: 54,09 
Taxa:  27,04 
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Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus: 0,00 

 

 
Número d’Expedient:  

 
258/2019 

Titular/peticionari:  GARROFE SAU 

Emplaçament: GERMÀ ARNALD CIRIL·LI, 1 3-1 
ICIO: 50,09 
Taxa:  25,05 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus: 0,00 

 

 
Número d’Expedient:  

 
259/2019 

Titular/peticionari:  GARROFE SAU 
Emplaçament: GERMÀ ARNALD CIRIL·LI, 1 3-2 
ICIO: 33,17 
Taxa 16,59 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus:        0,00 

 
 

Número d’Expedient:  

 
 

160/2019 
Titular/peticionari:  GARROFE SAU 

Emplaçament: GERMÀ ARNALD CIRIL·LI, 1 3-3 
ICIO: 26,04 
Taxa 13,02 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus:        0,00 

 
 
Número d’Expedient:  

 
 
161/2019 

Titular/peticionari:  V.A., I. 
Emplaçament: AVINGUDA DE LA PAU, 31 2-2 
ICIO: 18,00 
Taxa 12,00 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis:  0,00 

Fiança de gestió de residus:        0,00 

Número d’Expedient:  162/2019 
Titular/peticionari:  M.V., A. 
Emplaçament: LLUIS COMPANYS, 80 

ICIO: 34,60 
Taxa 17,30 
Placa d’obres: 0,00 
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4. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 LOT 3- IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS 

FONAMENTS DEL NOU INSTITUT (FASE 2). 
 
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la 
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent: 
  
Denominació obra: LOT-3- IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL 
NOU INSTITUT (FASE 2) 

Núm. Certificació:  Núm. 1 
Import: 87.183,83 € 
Exercici econòmic: 2019 
 
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra, el Sr. Esteve Niubó 
Albareda, amb el conforme del adjudicatari, VOLTES CONNECTA, SLU. 

 
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució 
del Pressupost, acorda llur aprovació. 

 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA DEL 

CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA. 

 

 

Vist el Projecte de la instal.lació tèrmica del Casal municipal de la Gent gran de Mollerussa, 

redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució 

per a contracta que ascendeix a la quantia de 47.047,29 euros IVA inclòs. 

 

Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus:        0,00 

 
 
Número d’Expedient:  

 
 
164/2019 

Titular/peticionari:  H., EL B. 

Emplaçament: CARRETERA DE MIRALCAMP, 3 4-B 
ICIO: 8,00 
Taxa 12,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus:        0,00 
 

 

 

Número d’Expedient:  165/2019 
Titular/peticionari:  B.G., A.R. 
Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 3 
ICIO: 50,00 
Taxa 25,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis:  0,00 
Fiança de gestió de residus:        0,00 
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Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra definida té la consideració d’obra 
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els 
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP i l’art. 24 del ROAS, i si escau, també la 
documentació addicional que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.  
 
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò que 

preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial per 
l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim de 30 
dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de publicar 
al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del 
ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho 

exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE DE LA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA DEL CASAL 

MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA, el qual pressupost d’execució per contracta 

ascendeix a la quantia de 47.047,29 euros IVA inclòs. 

 
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal 

durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i 
al·legacions que es tinguin per convenients. 

 
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar 
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.” 
 

 
6. DONAR COMPTE: SUBVENCIONS ALS PROJECTES D'ESPECIALITZACIÓ I 

COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) EMMARCATS EN LA RIS3CAT I EN EL 
PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020 

 
Vista la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de convocatòria del cofinançament als 
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el 

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, publicada al DOGC núm 7953, de 4 de 
setembre de 2019. 
 
Vista l’Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la 

RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, publicada al DOGC núm 

7933, de 6 d’agost de 2019. 
 
Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats 
públiques locals de Catalunya que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a 
la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació. En aquest 
sentit, els PECT: 

a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és 

coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT següents:  
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- Àmbits sectorials líders (eix 1): Indústria alimentària, química, sistemes 

industrials, indústries de mobilitat sostenible, del disseny, de la salut, 
culturals bases en l’experiència 
- Tecnologies facilitadores transversals (eix 3): les TIC (que inclouen micro i 
nanoelectrònica), nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia 
i manufactura avançada. 
- Entorn d'innovació (eix 4): Agenda digital, suport a l’emprenedoria, 
ecoinnovació, Suport a la innovació no tecnològica i Formació i talent.  

b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament 
l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6 següents: 

- Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la 
innovació.  
- Eix prioritari 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes 

tecnologies. 
- Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes. 
- Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els 
sectors. 
- Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència 
dels recursos. 

També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats 

transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, 
internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de 
contribuir a dues d'aquestes prioritats. 
c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un 
impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit 
sectorial líder destacat al territori. 
d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les 

actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i 
demostrable en el territori. 
e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos 
i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i 
econòmic. 

 

Les entitats beneficiaris són cadascuna de les entitats sòcies i l’entitat representant 
(ajuntament, consell comarcal o diputació provincial) que formen part d'un PECT, els quals 
han d'estar formats per un mínim de 4 membres, entre les entitats sòcies i les entitats 
participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.  
 
Es consideren subvencionables totes les despeses que, de manera inequívoca, responguin a 
la naturalesa del PECT i estiguin directament relacionades amb l'objecte dels projectes, 

operacions i actuacions presentats, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn dins del 
termini d'execució i d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de despesa, entre elles:  

- Despeses de l'entitat representant relacionades amb les tasques de coordinació del 
PECT 

- Despeses de personal 
- Despeses de contractació de consultoria i serveis equivalents per a tasques 
de gestió del PECT 

- Les despeses de lloguer o ús d'espais per dur a terme activitats directament 
relacionades amb la gestió del PECT. En cap cas s'acceptaran despeses de 
lloguer i instal·lacions de l'activitat ordinària del centre. 
- Despeses de béns i equipaments destinats inequívocament i exclusivament 
a les tasques de coordinació del PECT. 

- Despeses associades directament a l'execució dels projectes del PECT. Únicament 

seran subvencionables les tipologies de despeses següents: 
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- Despeses de personal 

- Despeses de col·laboracions externes (contractació de serveis, assistència, 
consultoria, formació o altres). 
- Altres despeses: Béns d'equipament (nova inversió), amortitzacions, 
adquisició de béns terrenys, béns immobles i expropiacions (màxim 10%), 
despeses destinades a inversió (màxim 40%), Despeses de 
subministraments, altres. 
- Despeses indirectes: Es pot imputar en concepte de despesa indirecta, en 

cas que n'hi hagi, un tipus fix del 15% de les despeses directes de personal 
subvencionables, d'acord amb el que estableix l'article 68.1 lletra b del 
Reglament (UE) 1303/2013. 

 
El PECT ha de presentar un pressupost amb una despesa subvencionable mínima 
d'1.000.000,00 € i màxima de 5.000.000,00 €. La subvenció màxima és del 50% de la 

despesa subvencionable, amb una subvenció màxima de 2.500.000,00 €. Les operacions 
integrants del PECT han de presentar un pressupost amb una despesa subvencionable 
mínima de 200.000,00 € (amb l'excepció de les despeses incorregudes per l'entitat 
representant relacionades amb les tasques de coordinació del PECT de l'entitat). 
 
Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 de 
gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021. Es podran 

sol·licitar pròrrogues, de manera justificada i abans del 30 de novembre de 2021, només per 
a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat un mínim del 50% de l'operació, que 
s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim 
per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de desembre de 
2023.  
 
Les sol·licituds s'avaluaran en concurrència competitiva, d’acord amb els criteris de valoració 

de la base reguladora 10. 
 
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:  
a) Carta de compromís de participació signada pels membres del PECT amb delegació 
explícita de representació en l'entitat local que actuarà com a entitat representant. 
b) Certificat de l'òrgan competent de l'entitat representant d'aprovació de la documentació i 

de presentació de la sol·licitud a la convocatòria. 
c) Declaració d'impacte ambiental de l'autoritat competent, si se'n disposa en el moment de 
presentació de la sol·licitud, o declaració responsable de cada entitat beneficiària que per a 
l'execució del PECT no es requereix el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. (Les 
operacions que requereixin la declaració d'impacte ambiental només són susceptibles de ser 
subvencionades en cas que, en el moment de la convocatòria, es disposi de l'esmentada 
declaració o, si de cas hi manca, es demostri el correcte compliment dels articles 33 i 34 de 

la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.) 
d) Documentació acreditativa de la capacitat d'obrar de les persones físiques que signen la 
carta de compromís en representació de les entitats membres del PECT. 
e) Declaració responsable de cada entitat beneficiària sobre, si n'hi ha, el detall dels altres 

ajuts rebuts o sol·licitats per a les mateixes despeses subvencionables, amb especificació de 
la quantia, la data de concessió i l'ens atorgant. 
f) Declaració responsable de cada entitat beneficiària sobre el compliment dels requisits 

establerts en la base 3 i les obligacions de la base 19. 
g) Memòria tècnica del PECT. 
i) Acreditació de l'estratègia territorial i/o sectorial, d'acord amb la base 3.1. 
j) Permisos i/o autoritzacions necessaris abans de l'inici de les actuacions, per a poder 
executar les operacions proposades, d'acord amb el cronograma d'execució presentat. En 
relació a la disponibilitat dels terrenys i/o béns immobles, es requereix la presentació d'un 
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document formalment aprovat que permeti constatar la viabilitat del projecte (per exemple: 

conveni de cessió, acord d'expropiació o acord de compravenda no executat). 
 
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 PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de 
convocatòria del cofinançament als projectes d'especialització i competitivitat territorial 

(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 
publicada al DOGC núm 7953, de 4 de setembre de 2019. 
 

Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns. 

 
7. SOL·LICITUD CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIO DE LA PLAÇA MANEL BERTRAND EL 
DIA 1 D’OCTUBRE DE 2019 AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA GENT 
GRAN. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. F., M., en representació del Casal 

Municipal per a la gent gran, en què demanen autorització per a la utilització de la Plaça 
Manel Bertrand el dia 1 d’octubre de 2019 de 9:00 a 18:00 hores, per realitzar-hi una 
jornada d’activitats esportives i culturals a fi de celebrar el dia Internacional de la Gent Gran. 
 
També demanen 2 altaveus. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents i d’ 
acord amb l’ informe de la regidoria corresponent,  ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Casal Municipal per a la gent gran, la utilització de la Plaça Manel 
Bertrand el dia 1 d’octubre de 2019 de 9:00 a 18:00 hores, per realitzar-hi una jornada 

d’activitats esportives i culturals a fi de celebrar el dia Internacional de la Gent Gran. 
 
S’acorda facilitar-los 2 altaveus. 
 

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. 
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 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: 
 Tenir localitzada una farmaciola. 

 S’ ha de complir l’ Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en 
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 
(LAeq,60s) als indrets d’ accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 
minuts) a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i 

festius. 
 Respectar l’aforament total. 
 Deixar lliures els recorreguts d’emergència. 

 En cas d’emergència trucar al 112. 
 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns 
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8. SOL·LICITUD ANPIER (ASSOCIACIÓ NACIONAL DE PRODUCTORS 

FOTOVOLTAICS), EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 
DEL TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2019. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. M., A., en representació d’ANPIER 
(ASSOCIACIÓ NACIONAL DE PRODUCTORS FOTOVOLTAICS), en què demana autorització 
per utilitzar la Sala del Teatre l’Amistat el dia 11 d’octubre de 2019, per realitzar-hi una 
jornada de seguretat jurídica al sector fotovoltaic. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 16.09.2019 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 l’ ASSOCIACIÓ NACIONAL DE PRODUCTORS FOTOVOLTAICS, la utilització 
de la sala del Teatre l’Amistat el dia 11 d’octubre de 2019, per realitzar-hi una jornada de 
seguretat jurídica al sector fotovoltaic. 
 
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 
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 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 localitzats els extintors de la instal·lació. 
 S’haurà de respectar l’aforament total. 
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 Aportar assegurança RC 
 Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o  fer flama viva a l’interior. 
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112. 

 Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la 
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta. 
 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns 

9. SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 

UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 29 DE MAIG DE 2020 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. M., J., en representació de La Salle 
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el dia 29 de 
maig, per celebrar-hi la festa de finalistes de Batxillerat. 
 
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per 

unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per La Salle Mollerussa per la utilització de la 
sala del Teatre l’Amistat ja que l’espai estarà ocupat. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns.  

 
10. SOL·LICITUD UEC BORGES BLANQUES, UTE FORMACIÓ I VALORS I FUNDACIÓ 

ANTONIO JIMÉNEZ, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR 
L’ESPAI DE L’OFICINA JOVE TOTS ELS DIVENDRES DE SETEMBRE DE 2019 
FINS AL MES DE JUNY DE 2020. 

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. T., A., en representació d’ UEC Borges 
Blanques,  UTE Formació i Valors i la Fundació Antonio Jiménez, en què demana autorització 
per utilitzar la sala d’informàtica de l’Oficina Jove tots els divendres del mes de setembre de 
2019 fins al mes de juny de 2020, de les 9.00h fins a les 11.00h, per realitzar-hi el 
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desenvolupament de l’assignatura d’informàtica. 

 
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 16.09.2019 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres 

presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar UEC Borges Blanques,  UTE Formació i Valors i la Fundació Antonio 
Jiménez, la utilització la sala d’informàtica de l’Oficina Jove tots els divendres del mes de 
setembre de 2019 fins al mes de juny de 2020, de les 9.00h fins a les 11.00h, per realitzar-
hi el desenvolupament de l’assignatura d’informàtica. 
 

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 
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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 respectar l’aforament total. 
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC. 

 Està prohibit fumar. 
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors, en cas de d’emergència 

trucar al 112 i en cas d’emergència s’haurà de seguir les instruccions del personal de 
l’Oficina Jove de Mollerussa. 
 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 

 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

11. SOL·LICITUD SR. V., P., EN REPRESENTACIÓ DE L’ESTABLIMENT KROSTO,  EN 
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR CONCERTS A LA PLAÇA MAJOR 
ELS DIUMENGES DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2019  

 
Vista la petició presentada pel Sr. V., P., en representació del Krostó, en què demana 
autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça Major els diumenges de 22 i 29 de 

setembre i 6, 13, 20 i 27 d’octubre, per realitzar-hi concerts.  
 
També demanen un escenari i connexió de llum. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 09.09.19 i d’acord amb l’informe de la 

regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. Pere Vidal, en representació del Krostó, en què 
demanen autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça Major els diumenges de 22 i 29 de 
setembre i 6, 13, 20 i 27 d’octubre, per realitzar-hi concerts.  
 
S’acorda facilitar-los un escenari i connexió de llum. 
 

Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS 
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 Activitat inclosa al 112/2010. 

 Aforament inferior a 100 persones. 
 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en  

especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)   
LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a 
la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. 

 No servir alcohol a menors de 18 anys. 
 Tenir a disposició una farmaciola i un extintor. 

 Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010) 
 S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones 

d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010) 

 En cas d’emergència trucar al 112 
 
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 

per les activitats realitzades en els espais públics ni del material autoritzats. 
 
Quart. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
12. SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SRA. S.P., L., 

N. EXP.  2334-260-2019. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S.P., L. 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  RES 2019/358, de 21 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: S.P., L. 
 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 2019 
 N. EXP. 2334-260-2019. 

 
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 
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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. 
 
Segon. Elevar a definitiva les autoliquidacions practicades, assignant-li el N.LID: 

1977000004. 
 
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 

del previst en aquest acord. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat al servei de 

Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

13. SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS 
PER AL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2019 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. C., A., en representació de Mollerussa 
Comercial, en què demana que se’ls faciliti 150 cadires al Pavelló Firal el dia 18 d’octubre, 

amb motiu de la celebració del Mercat de Segona Mà que és durà a terme el proper dia 20 
d’octubre de 2019.  
 
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat 

dels presents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud de Mollerussa Comercial i facilitar-los 150 cadires al Pavelló 

Firal el dia 18 d’octubre, amb motiu de la celebració del Mercat de Segona Mà que és durà a 
terme el proper dia 20 d’octubre de 2019.  
 
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. 

14. SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, XURRERIA SR. JAUME 
BRAÑA APARICIO, N. EXP. 2334-235-2019 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B. A. J., 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 RES 2019/358, de 21 de 
juny de 2019, 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: 
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 Titular peticionari: B.A., J. 

 Nom Comercial: Xurreria Braña 
 Ubicació: Av. del Canal - C/ Arbeca 
 Metres lineals: 4 ml 
 Període autoritzat:   novembre, desembre de 2019 i gener, febrer de 2020. 
 N. EXP. 2334-235-2019 
 
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. 
 L’Ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal núm. 19 (article 6 

i concordants). 
 
Segon. Elevar a definitiva l‘autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1979000004. 
 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
15. SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. B.P., J., 

N. EXP. 2334-264-2019 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B.P., J., 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. 358/2019, de 21 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: 
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 Titular peticionari: B.P., J. 

 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 2019 
 N. EXP. 2334-264-2019 
 
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. 
 

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1977000005. 
 

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 ALEGRIA ACTIVITY SL 

“PORKLOVERS TOUR” EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2019 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Alegria Activity SL, en què demana 

autorització municipal per a la instal·lació d’una unitat mòbil a la via pública o espai d’ús 
públic per dur a terme una Campanya informativa “Porklovers Tour”, de les 10.00h fins a les 
14.00h i de les 16.00h fins a les 20.00h, el proper dia 7 d’octubre de 2019. 
 

Examinada la petició, i atès l’informe favorable lliurat per la Policia Local, la Junta de Govern, 
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: ALEGRIA ACTIVITY, SL  
 Modalitat d’ocupació: unitat mòbil informativa 

 Ubicació: Ctra. de Miralcamp (entrada del CAP, on indiqui la Policia Local) 
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 Metres quadrats: 13,80 m de llarg x 2,5 m d’amplada, ambdós mòbils extraïbles de 5 

m  d’amplada x 2,20 m d’alçada 
 Termini de l’autorització:  Inici: 07.10.2019 (10h a 14h i 16h a 20h) 
 Nota: S’acorda facilitar-los una presa de corrent elèctrica.      

 
2.- Condicions 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 Municipal.   

 El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals 
reflectants i aïllament del perímetre amb elements de seguretat i de protecció, Art. 
26 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern i en quant a horaris segons l’establer en el 

Decret d’Alcaldia 032/1995 de 9 de juny. 
 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

CONDICIONANTS 

 Tenir una farmaciola 
 Prohibit fumar 
 Tenir localitzats els extintors de la UM 
 Respectar aforament total 
 Tenir en vigor pòlissa i rebut RC 
 Prohibit obstaculitzar la sortida del Centre d’Assistència Primària. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1979000005. 
 
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei 
d’intervenció de fons municipals i a la Policia Local, als efectes oportuns.  
 
17. APROVACIÓ CONVENI GR-1 PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER 

A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES 
 
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 

fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que 

en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 

diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin 

susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat. 

 

Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del 

conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals. 

 

Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a 

l’impost sobre béns immobles (IBI) i la taxa de clavegueram, que anualment generin els 

solars objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els 

quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació. 

 

Atès que el solar ubicat al Polígon 3, parcel·la 175 Codis, amb referència cadastral 

25172A003001750000SY, propietat de GARROFE-ROCA, SL (B25014846), es vol destinar a 

aparcament públic de vehicles. 

 

En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Aprovar el conveni per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a 

aparcament públic de vehicles, a subscriure amb GARROFE-ROCA, SL (B25014846), 
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propietària del solar ubicat al Polígon 3, parcel·la 175 Codis, amb referència cadastral 

25172A003001750000SY. 

 

Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Mollerussa, els documents que integren el conveni. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.  

 

Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

-------------------- 
 

CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LOS A 
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES 
 
A la ciutat de Mollerussa, ___________________. 
 
REUNITS 

D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de 

Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari 

de l’Ajuntament. 

 

D’altra part, la senyora G.M., R., major d’edat, amb DNI xxxxxxxxx domiciliada al  C/ Gaudí, 

1 de Mollerussa (25230), actuant en representació de GARROFE-ROCA, SL, amb NIF 

B25014846, domiciliada al C/ Gaudí, 1 de Mollerussa (25230). 

 

INTERVENEN 

 

El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament, i la 

senyora Roser Garrofé Morreres en representació de Garrofé-Roca, SL.  

 

EXPOSEN 

 

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que 
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 
distints particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests 
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.  
 

Que l’empresa Garrofé-Roca, SL és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les 
quanties següents: 

 

Solar             Referència cadastral            IBI 2019       
Polígon 3, parcel·la 175 Codis   25172A003001750000SY           11,45 €  
 

Interessant a ambdues parts que aquests solars puguin destinar-se a la utilització temporal 

d’aparcament de vehicles,   

 

CONVENEN 
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Primer.- La senyora G.M., R. en representació de Garrofé-Roca, SL autoritza a l’Excm. 

Ajuntament de Mollerussa la utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de 

destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles. 

 

Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2019 i el dia 31 

de desembre de 2019, prorrogable per terminis anuals. 

 

Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, l’import equivalent a 

l’IBI de naturalesa rústica que anualment generi el solar objecte del conveni, o la part 

proporcional si la durada resulta inferior a un any; import que s’abonarà per l’Ajuntament 

mitjançant compensació. 

 

L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar. 

 

Quart.- El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic 

requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser 

objecte de denúncia, també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la 

prevista en l’apartat anterior, en el qual cas quedarà resolt al venciment del termini de 

vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).           

 

Cinquè.-  L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte 

d’aquest conveni, les obres següents: 

 

a) Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. 
Tindran aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació 

que s’estimin convenients. 
 

b) Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, 
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de 
la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials. 
 

c) Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures 
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o 
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es 
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i 
similars. 

 
Sisè.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels 
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular 
del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer 
any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any. 
 

Setè.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts 

cap relació arrendaticia. 

 

Vuitè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca. 

 

En prova de conformitat, se signa aquest document.  

 

L’Alcalde,                             El Secretari,    La part interessada, 
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--------------------------------------- 

 
18. APROVACIÓ CONVENI GR-2 PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER 

A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES 
 
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 

fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que 

en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 

diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin 

susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat. 

 

Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del 

conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals. 

 

Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a 

l’impost sobre béns immobles (IBI) i la taxa de clavegueram, que anualment generin els 

solars objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els 

quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació. 

 

Atès que el solar ubicat al Polígon 7, parcel·la 60 Pla de la Serra, amb referència cadastral 

25172A00700600000SM, propietat de GARROFE-ROCA, SL (B25014846), es vol destinar a 

aparcament públic de vehicles. 

 

En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Aprovar el conveni per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a 

aparcament públic de vehicles, a subscriure amb GARROFE-ROCA, SL (B25014846), 

propietària del solar ubicat al Polígon 7, parcel·la 60 Pla de la Serra, amb referència cadastral 

25172A00700600000SM. 

 

Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Mollerussa, els documents que integren el conveni. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.  

 

Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

-------------------- 
 

CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LOS A 
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES 

 
A la ciutat de Mollerussa, ___________________. 
 
REUNITS 

D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de 

Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari 

de l’Ajuntament. 
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D’altra part, la senyora G.M., R.,  major d’edat, amb DNI xxxxxxxxx, domiciliada al  C/ 

Gaudí, 1 de Mollerussa (25230), actuant en representació de GARROFE-ROCA, SL, amb NIF 

B25014846, domiciliada al C/ Gaudí, 1 de Mollerussa (25230). 

 

INTERVENEN 

 

El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament, i la 

senyora G.M., R. en representació de Garrofé-Roca, SL.  

 

EXPOSEN 

 

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 

fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que 
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 
distints particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests 
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.  
 

Que l’empresa Garrofé-Roca, SL és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les 
quanties següents: 
 
Solar               Referència cadastral            IBI 2019       

Polígon 7, parcel·la 60 Pla de la Serra Codis    25172A007000600000SM           1,13 €  
 

Interessant a ambdues parts que aquests solars puguin destinar-se a la utilització temporal 

d’aparcament de vehicles,   

 

CONVENEN 

 

Primer.- La senyora G.M., R. en representació de Garrofé-Roca, SL autoritza a l’Excm. 

Ajuntament de Mollerussa la utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de 

destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles. 

 

Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2019 i el dia 31 

de desembre de 2019, prorrogable per terminis anuals. 

 

Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, l’import equivalent a 

l’IBI de naturalesa rústica que anualment generi el solar objecte del conveni, o la part 

proporcional si la durada resulta inferior a un any; import que s’abonarà per l’Ajuntament 

mitjançant compensació. 

 

L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar. 

 

Quart.- El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic 

requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser 

objecte de denúncia, també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la 

prevista en l’apartat anterior, en el qual cas quedarà resolt al venciment del termini de 

vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).           
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Cinquè.-  L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte 

d’aquest conveni, les obres següents: 

 

d) Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. 
Tindran aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació 
que s’estimin convenients. 

 

e) Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, 
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de 
la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials. 

 

f) Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures 

provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o 
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es 
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i 
similars. 

 
Sisè.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels 
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular 

del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer 
any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any. 
 

Setè.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts 

cap relació arrendaticia. 

 

Vuitè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca. 

 

En prova de conformitat, se signa aquest document.  

 

L’Alcalde,                             El Secretari,    La part interessada, 

--------------------------------------- 
 

19. SOL·LICITUD DE PVC DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 

 
Vista la instància presentada per V.C., P. en la qual sol·licita 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”, per la herència del senyor Pere Vicens Penella. 

 
ANTECEDENTS: 
 
En data 28 de febrer de 2019 va morir el senyor V.P., P. 
 

En data 5 d’agost de 2019, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 28 de febrer de 2020. 

 
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.  
 
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.  
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En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a V.C., P.  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”. 
  
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.  

 

20. SOL·LICITUD DE MDBS DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 
Vista la instància presentada per B.S., M.D. en la qual sol·licita 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”, per la herència del senyor F.T., C.. 
 

ANTECEDENTS: 
 
En data 15 de març de 2019 va morir el senyor F.T., C. 
 
En data 2 d’agost de 2019, es presenta instància sol·licitant pròrroga de 6 mesos del termini 
de presentació de la documentació als efectes de la liquidació per IIVTNU. 

 
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.  
 
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix 

que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar 
la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins 

a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.  
 
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una pròrroga de 6 mesos a B.S., M.D.  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”. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment del recursos adients. 
 
21. SOL·LICITUD DE CFB DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ 

D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 

 
Vista la instància presentada per F.B., C. en la qual sol·licita 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”, per la herència del senyor F.T., C.. 
 
ANTECEDENTS: 
 

En data 15 de març de 2019 va morir el senyor F.T., C.. 
 
En data 2 d’agost de 2019, es presenta instància sol·licitant pròrroga de 6 mesos del termini 
de presentació de la documentació als efectes de la liquidació per IIVTNU. 
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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.  
 
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix 
que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar 
la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins 
a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.  
 

En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

Primer. Aprovar la concessió d’una pròrroga de 6 mesos a F.B., C. 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”. 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment del recursos adients. 
 
22. CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR. ACADÈMIA”, 2N TERMINI. 
 
Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització  
Cr. Acadèmia” corresponent al 2n. termini, que inclou 102 LIDs i que importa la quantitat 

de 16.791,34 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  

Segon. Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés  

en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de 

recaptació.  

 

Tercer. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
23. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 31/2019 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 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 34.254,44€. 
 

Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent. 
 
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 24 de setembre existeixen 

factures sense consignació pressupostaria per import global de 216.031,34€. S’adjunta 
relació. 
 
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 31/2019, per import global de 34.254,44€. 
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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.   
 
24. RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 3/2019. 
 

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 3/2019, que inclou 22 expedients i que importa la 
quantitat 17.970,54 €. 

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  
 
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
25. MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ OCTUBRE 
 
Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’octubre de 2019, per un import de 

11.088.70 € 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 d’octubre de 2019. 

 

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. 

 
26. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-56-2019. 
 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2019/14766, de data 09-09-2019, el Sr. E.A., A.A. sol·licita targeta de resident zona 

blava. 
 

Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin 
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 
següents:  
 

- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o 

en zones de vianants envoltades per zona blava;  
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- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  

- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 

Atès que la sol·licitud presentada NO reuneixen els requisits assenyalats anteriorment. 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats en els expedients 
singulars, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de resident de la zona blava per a l’exercici 2019, 

al Sr. E.A., A.A.. 
 

Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti, 
amb oferiment dels recursos adients. 
 
27. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 

 
27.1.- ELECCIONS GENERALS 2019: DESIGNACIÓ DELS LOCALS PÚBLICS 
RESERVATS PER A LA REALITZACIÓ GRATUÏTA D’ACTES I L’EMPLAÇAMENT 
PER A PROPAGANDA ELECTORAL.  
 

Atesa la obligació dels Ajuntaments de determinar els llocs habilitats per a actes inherents a 

la campanya electoral relativa a les Eleccions Generals 2019 a fi i  efecte de posar-los a 
disposició de la Junta Electoral de Zona de Lleida i donar compliment a allò que s’estableix en 
els articles 55, 56 i 57 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Es determinen els següents LOCALS PÚBLICS reservats per a la realització gratuïta 
d’actes: 

 
 SALÓ DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL  (Pl. Ajuntament, 2) 
 SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL   (C/ Ferran Puig, 15) 

 
Segon. Es determinen els següents emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells 
relatius a la consulta popular:  
 

 Faroles de l’enllumenat públic habilitades a aquests efectes i que es determinaran 
oportunament. 

 Cavallets de propietat municipal, ubicats a la Pl. de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Aquesta disponibilitat es comunicarà a la Junta Electoral de Zona per a la seva 
publicació al BOP. En allò no previst en aquest acord, regiran les disposicions contingudes en 

l’article 57 de la Llei Orgànica 5/1985, citada anteriorment, amb les especificacions indicades 
en l’apartat anterior. 
 
Quart. Independentment dels locals indicats anteriorment, l’Ajuntament podrà facilitar 

directament, prèvia sol·licitud motivada, altres locals públics, gratuïtament, sempre i quan 
llur disponibilitat així ho permeti. 
 

27.2.-  FORMACIÓ     DIRIGIDA   AL   PERSONAL   MUNICIPAL.    EXPEDIENT 
NÚM.:1538-2-2019 

Vist l’escrit presentat per el Sr. L.G., J., en el que exposa que el dia 30 d'octubre, L’ESCOLA 

D’ADMINISTRACIÓ PUBLICA DE CATALUNYA, ha organitzat una jornada sobre OMISSIÓ DE 

FISCALITZACIÓ I COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ. Per la qual en sol·licita poder 

assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes. 
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Vist l’informe emès per el Sr. L.G., J., en la seva qualitat de  responsable de l’àrea d’ 

Intervenció,  en el que informa favorablement  la realització de les jornades  en matèries de 

control intern, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 

diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 
de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 

perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de la Regidora d’Intervenció; considerant llur procedència i vist 
l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar al senyor L.G., J., la realització del curs el dia 30 d'octubre. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 
 
27.3.-  FORMACIÓ     DIRIGIDA   AL   PERSONAL   MUNICIPAL.    EXPEDIENT 

NÚM.:1538-3-2019 

 
Vist l’escrit presentat per el Sr. L.G., J., en el que exposa que els dies 7,11,18 i 25 d'octubre 

El CSITAL de Barcelona, ha organitzat unes jornades  en matèries de control intern. Per la 

qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses 

previstes. 

Vist l’informe emès per el Sr. L.G., J., en la seva qualitat de  responsable de l’àrea d’ 

Intervenció,  en el que informa favorablement  la realització de les jornades  en matèries de 

control intern, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 

Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 
de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 

si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
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Examinada la proposta de la Regidora d’Intervenció; considerant llur procedència i vist 

l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar al senyor L.G., J., la realització del curs els dies 7,11,18 i 25 d'octubre El 
CSITAL de Barcelona 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

27.4.-  FORMACIÓ     DIRIGIDA   AL   PERSONAL   MUNICIPAL.    EXPEDIENT 
NÚM.:1538-4-2019 

Vist l’escrit presentat per la Sra. S.T., D., en el que exposa que el dia 5 de novembre de 
2019,  a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, s’ 
ha organitzat una Jornada de Models d’Innovació a Biblioteques. Per la qual en sol·licita 
poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes. 

 

Vist l’informe emès per la Sra. S.T., D., en la seva qualitat de  responsable del servei de 
Biblioteca – Regidoria de Cultura,  en el que informa favorablement  la realització de la 
jornada, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 

de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 

el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de la Regidora de Cultura; considerant llur procedència i vist l’informe 

d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar a la Sra. S.T., D., la realització de la jornada el dia 5 de novembre de 
2019,  a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

 

27.5.-  FORMACIÓ     DIRIGIDA   AL   PERSONAL   MUNICIPAL.    EXPEDIENT 
NÚM.:1538-5-2019 

Vist l’escrit presentat per el Sr. V.P., J.M., en el que exposa que el dia 5 de novembre de 

2019,  a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, s’ha organitzat una 
Jornada de Models d’Innovació a Biblioteques. Per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En 
l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes. 
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Vist l’informe emès per la Sra. S.T., D., en la seva qualitat de  responsable del servei de 

Biblioteca – Regidoria de Cultura,  en el que informa favorablement  la realització de la 
jornada, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 

diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 
de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 

perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de la Regidora de Cultura; considerant llur procedència i vist l’informe 
d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar al Sr. V.P., J.M. la realització de la jornada el dia 5 de novembre de 
2019,  a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

27.6.-  FORMACIÓ     DIRIGIDA   AL   PERSONAL   MUNICIPAL.    EXPEDIENT 
NÚM.:1538-6-2019 

Vist l’escrit presentat per la Sra. G.C., E., en el que exposa que els dies 7, 15, 23 i 31 

d'Octubre de 2019 el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha organitzat un curs 
sobre eines practiques per a la gestió i la prevenció de conflictes a Balaguer. En l’esmentada 
sol·licitud manifesta les despeses previstes i en sol·licita poder assistir-hi. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 

cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 
de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 

responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 

el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de la Regidora d’Intervenció; considerant llur procedència i vist 
l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer: Autoritzar a la Sra. G.C., E., la realització del curs els dies 7, 15, 23 i 31 d'Octubre 

de 2019 a Balaguer. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

27.7.-  FORMACIÓ     DIRIGIDA   AL   PERSONAL   MUNICIPAL.    EXPEDIENT 
NÚM.:1538-7-2019 

Vist l’escrit presentat per la Sra. A.Q., I.M., en el que exposa que els dies 7,11,18 i 25 

d'octubre El CSITAL de Barcelona, ha organitzat unes jornades  en matèries de control 

intern. Per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les 

despeses previstes. 

Vist l’informe emès per el Sr. L.G., J., en la seva qualitat de  responsable de l’àrea d’ 

Intervenció,  en el que informa favorablement  la realització de les jornades  en matèries de 

control intern, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 
de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 

el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 

si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de la Regidora d’Intervenció; considerant llur procedència i vist 
l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern 

l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar a la senyora A.Q., I.M., la realització del curs els dies 7,11,18 i 25 
d'octubre El CSITAL de Barcelona. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores, per Ordre del Sr. Alcalde acctal. es 
dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr. President, 

juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe. 

 


