AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 22 de juny de dos mil disset. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 93,30 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

115/2017
FARRÉ ALBIÑANA, MONTSERRAT
C/ Arbeca, 2A
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

116/2017
SALVADÓ MARCH, NÚRIA
C/ Nord, 3
15,70
12,00
0,00
0,00
0,00

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

117/2017
BERDUN LLETROS NURIA
C/ Vilanova de Bellpuig, 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

118/2017
BERDUN LLETROS NURIA
C/ Vilanova de Bellpuig, 3
8,60
12,00
0,00
1.000,00
0,00

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

119/2017
MARIA LOPIS, BARBARA
Pl. de l’Ajuntament, 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE TAXES DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM.
2017/95, SOL·LICITADA PER M. CARME RUIZ TRILLA.

Es dóna compte de l’expedient que afecta la llicència urbanística núm. 2017/95, i de
l’informe núm. 068/2017 lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...
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· Que en data 25 de maig de 2017 ha tingut entrada una denúncia i informe per part de la
policia local, per obres presumptament no emparades en la llicència urbanística Exp.
2017/095.
· En la sol·licitud de llicència d’obres Exp. 2015/095 es sol·licitava obres per reforma de bany
amb un pressupost de 3.140,50€.
· En data 29 de maig de 2017, s’aporta escrit i nou pressupost de les obres per part de la
propietat de les obres no emparades en la llicència urbanística Exp. 2017/095.
· Segons documentació aportada s’han executat obres no emparades a la llicència d’obres
atorgada, per tant il·legals, que consisteixen en la rehabilitació de la cuina, execució de nous
fals sostre en l’ahbitatge, nou paviment, canvi d’instal·lació d’aigua i electricitat i canvi de
finestres.
· Les actuacions s’estan executant i segons la documentació presentada ascendeixen a la
quantitat total de 15.741,39€ i es realitzen per habilitar de nou l’habitatge.
INFORMO

- Aquestes obres no modifiquen les superfícies utils, així com l’habitabilitat existent, ni els usos
de l’edifici per tant són legalitzables, i compleixen amb el POUM de Mollerussa, així mateix les
obres executades no són susceptibles de constituir cap infracció, segons el text refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, ja que simplement són obres no emparades a la llicència
urbanística.
CONCLUSIÓ
S’informa Favorablement la documentació presentada, fent constar el següent, en relació
a l’expedient:
−

Vist l’informe de Gestió tributària i Recaptació, la revisió dels impostos i taxes és la
següent:
Diferència de P.E.M per modificació
Aplicació Impost 2,00 %

252,02 €

Aplicació taxa 1,00 % ó 12,00 €

126,01 €

Total impost modificació
−

12.600,83€

378,03 €

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
095/2017.

Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns,
...//... “
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm.325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria
d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació de la llicència urbanística 2017/95, conforme l’expedient
relacionat. La llicència modificada s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el
seu cas, s’especifiquen singularment en la part dispositiva de l’acord.
Segon. Aprovar la revisió dels impostos i taxes de la llicència municipal d’obres 2017/95, i
la liquidació complementària per l’import de 378,03€.
Tercer. Comunicar els presents acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
4.

REVISIÓ TAXES DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2016/66, SOL·LICITADA
PER ROURE ÒPTICS SL.

Es dóna compte de la sol·licitud de revisió de taxes presentada per ROURE ÒPTICS SL i de
l’informe Núm. 070/2017 lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...
ANTECEDENTS
· Que en data 21 d’abril de 2016 es va atorgar llicència urbanística Exp. 2016/066 per a
obres d’ampliació de local comercial destinat a òptica amb un pressupost d’execució material
de 28.747,39€ en base al projecte tècnic aportat.
· En data 20 de juny de 2017, s’aporta escrit per part de la propietat informant que un cop
finalitzades les obres el pressupost d’execució material segons desglossat de pressupost
aportat, ascendeix a la quantitat total de 46.121,29€. Es sol·licita que es modifiqui el
pressupost de la corresponent llicència.
INFORMO
S’informa Favorablement la documentació presentada, fent constar el següent, en relació
a l’expedient:
−

Vist l’informe de Gestió tributària i Recaptació, la revisió dels impostos i taxes és la
següent:
Diferència de P.E.M per modificació
Aplicació Impost 2,00 %

347,48 €

Aplicació taxa 1,00 % ó 12,00 €

173,74 €

Total impost modificació

−

17.373,90€

521,22 €

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
066/2016.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns,
...//... “
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria
d’Urbanisme, amb l’abstenció del Sr. Xavier Roure Greoles, que acredita interès particular i
amb els vots favorables de la resta dels assistents ACORDA:
Primer. Aprovar la revisió dels impostos i taxes de la llicència municipal d’obres 066/2016.
Segon. Comunicar el present acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
5.

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
DEL SECTOR DE SUBD-01 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
DE MOLLERUSSA. APROVACIÓ INICIAL.

Antecedents:
I. En la data 26 de febrer de 2009 (DOGC 5409, 29.06.2009), va ser aprovat definitivament
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el Pla d’Ordenació urbanística
municipal de Mollerussa.
II. En la data 11 de febrer de 2015 va ser aprovat definitivament per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida (DOGC 6863, 04.05.2015) la modificació del Pla
d’Ordenació urbanística municipal de Mollerussa que té per objecte la definició d’un àmbit
d’equipaments vinculants dins del sector de SUBD-01 (“Els Merlets Nord”), i un ajust de
superfícies entre aquest i el sector de SUBD-04 (“Els Merlets Sud”) ubicats al nord-est del
nucli urbà de la ciutat, amb la finalitat de poder implantar un nou edifici pels Mossos
d’esquadra.
La fitxa normativa del sector de sòl urbanitzable delimitat per a activitats “Els Merlets Nord”.
Codi SUBd-01, pel que fa referència a les condicions de gestió, estableix el següent: “El Pla
parcial establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la urbanització i
transformació de tot el sector que s’executarà pel sistema de reparcel·lació dins de les
modalitats d’iniciativa privada previstes en el TRLU 1/2005, ja sigui per compensació o per
concertació”.
Fonaments de dret:
I. L’article 129.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme (RLU), estableix que “L’administració actuant pot acordar d’ofici o a
instància de les persones interessades la substitució del sistema d’actuació o de la modalitat
dins del sistema d’actuació prèviament establerts, fins i tot quan l’hagi establert un pla
urbanístic, a través del procediment previst a l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU)”. L’article 119.1 d) del
TRLU estableix que “la tramitació dels instruments de gestió urbanística regulada en aquest
article regeix la determinació del sistema d’actuació i de la modalitat d’aquest que no siguin
establerts pels plans urbanístics, i la modificació del sistema o de la modalitat, siguin o no
establerts pels plans urbanístics”.
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II. L'article 139.1del TRLU disposa que: “En la modalitat de cooperació, les persones
propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta i l'administració actuant executa
les obres d'urbanització amb càrrec a les esmentades persones propietàries, d'acord amb el
que estableix l'article 120” el qual fa referència a les despeses d’urbanització a càrrec dels
propietaris i dret de reallotjament.
Vistos els antecedents i fonaments de dret exposats; considerant els informes i demés
documentació que consten en l’expedient, es proposa a la Junta de Govern que, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de
19 de juny, adopti el següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DEL SISTEMA
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PREVIST EN EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
PEL SECTOR DE SUBD-01 “Els Merlets Nord”, l’objecte del qual es permetre el
desenvolupament del sector per la modalitat de cooperació dins del sistema de
reparcel·lació.
Segon. Sotmetre aquest acord a la informació pública durant el termini d’un mes,
mitjançant la publicació del corresponent edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en un dels diaris de més divulgació d’àmbit
municipal i en el web de l’Ajuntament de Mollerussa, en els termes que preveu l’article 23
del RLU.
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública, concedir audiència a totes les
persones interessades en l’expedient, amb citació personal.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DEL CAMÍ LA CARRERADA UBICAT AL T.M. DE MOLLERUSSA.
EXP. 12/2017.

L’objecte de la presentcontractacióésl’adjudicació de les obres de conservació i
mantenimentconsistents en la regularització del ferm del tram de la Carreradacomprèsentre
la cruïlla del camí de Miralcamp a Sidamon i la CarreradaReial a l’efecte de
millorarl’esplanada del camí i també l’evacuació de les aigüespluvials.
El
contracte
definit
té
la
qualificació
de
contracte
administratiud’obres,d’acordamballòestablert a l’article 6 del ReialDecretLegislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pelquals’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP). La codificació del contracte d’acordamballòestablert a l’art. 6.1, Annex I de la
Directiva 2014/24/UE és la següent: Divisió 45. Grup 45.1. Classe 45.11.
De conformitatamballò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquestacontractaciópot
considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros.Per a la tramitació de l’expedientseràsuficientl’aprovació de la despesa que
suposal’existència de crèditpressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la lleiestableixin. Aixímateix,
serànecessari que en l’expedientconsti el pressupost de les obres senseperjudici de que
hagid’existir el corresponentprojectequan les normes específiquesaixíhorequereixin.
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Tambécaldrà quel’empresaridisposi de la capacitatd’obrar i l’habilitacióprofessionalsuficient
per a la prestacióobjecte del contracte, atenent a allòestablert al’article 111 del TRLCSP.
Es tractad’unacontractaciópelqualexisteix en el vigentpressupost municipal exercici 2017,
consignaciópressupostàriasuficient per atendre les despesesderivades de la sevaexecució, la
qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitatamballòestablert a
l’article 109.3 del TRLCSP.
Vista el pressupostpresentat perl’empresaROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU elqual
importa la quantitat de 18.977,00 € (IVA exclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa de
la capacitatd’obrar i de l’habilitacióprofessionalnecessària per a realitzar la prestacióobjecte
del contracte.
En virtut de tot el que s’haexposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultatsdelegadesmitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de
15 de juny i a proposta de la Regidoriad’urbanisme i contractació, per
unanimitatdelsmembrespresentsACORDA:
Primer.Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES OBRESque tenen per
objecte el MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL CAMÍ LA CARRERADA UBICAT AL
T.M.
DE
MOLLERUSSA.Simultàniament,
aprovar
ladespesa
que
comporta
la
contractacióambcàrrec a la partida pressupostària núm. 07 1532 6190005 del
Pressupost de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAUen els termes següents:

a

favor

de

ROMÀ

Pressupost d’adjudicació: 22.962,17 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de la correcta execució de les obres i
requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Les obres hauran d’estat totalment executades en el termini
màxim de 10 dies hàbils.
Disposicions mínimes de seguretat i salut: L’adjudicatari haurà de donar compliment a
les disposicionsmínimes de seguretat i salutestablerteslegalmentdurantl’execució de
l’obra.
Supervisió dels Serveis Tècnics: Les obres s’executaran sota la supervisió dels Serveis
Tècnics municipals.
Pròrroga i revisió de preus:El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa ni de revisió de preus per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del
TRLCSP.
Formalització del contracte:No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura a l’expedient servirà de document contractual.
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Tercer. Notificar aquestacord a l’adjudicatariambl’oferimentdels recursos legalsadients, i
donar-ne trasllat als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2548 (16/2017). DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE
BUGADERIA EN RÈGIM D’AUTOSERVEI. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA
PAU, 27, LOCAL 1A. TITULAR: JOSÉ MARÍA PEDRÓS SENTAÑES.

En data 2 de maig de 2017 el Sr. José María Pedrós Sentañes presenta la comunicació
prèvia d’activitats amb declaració responsable de l’establiment dedicat a serveis de
bugaderia en règim d’autoservei a l’avinguda de la Pau, 27, local 1A.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 31 de
maig de 2017, següent:
Número d’expedient: 2548/16/2017
Titular: José Maria PEDRÓS SENTAÑES
Denominació: serveis de bugaderia amb règim d’autoservei
Emplaçament: avinguda de la Pau, 27, local 1A
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
“Determinacions:
- Superfície construïda total de 55,16 m2.
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons ordenança
municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

-

Valors límit d’immissió en dB(A)

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport
60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons ordenança
municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

Valors límit d’immissió

Dependències

Ld(7 h – 21 h)
Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

Sales d’estar
Dormitoris
Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris
Aules
Sales de lectura, audició i
exposició

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

30
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-

-

-

8.

Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de
desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Residus: tots els residus no domèstics que pugui generar l’activitat es gestionaran a través
d’empresa autoritzada.
El titular haurà de garantir l’adequada renovació de l’aire de l’establiment. En el cas de molèsties
al veïnat per fums o bé olors caldrà instal·lar un sistema de ventilació canalitzada fins coberta de
l’edifici.
Compliment de la normativa sectorial comercial de venda automàtica.
La zona privada de magatzem interior haurà de constituir un sector d’incendis independent en cas
de càrrega de foc superior a 425 Mj/m2.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions elèctrica, climatització, gas
natural, etc. gestionat per l’Oficina de gestió empresarial del Departament d’Empresa i Ocupació.
Caldrà realitzar els controls periòdics preceptius.”

ASSIGNAR DOS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ PER FORMAR PART DE
LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT DEL PLA INTERN D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS.

Que a l’empara de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i
homes, esmenant els articles 43, 47 i 51 de promoció de la igualtat en la negociació
col·lectiva, transparència en la implementació del Pla d’igualtat i criteris d’actuació de les
Administracions públiques. De la Disposició Addicional 7a del RDLEG 5/2015, de 30
d’octubre, per qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP) i de la Llei 15/2017, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, articles
38, 39 i 40 de promoció de les mesures d’igualtat efectiva en els convenis i negociació
col·lectiva.
La responsabilitat de l’Ajuntament de Mollerussa, amb l’aprovació del 2n Pla intern d’Igualtat
en el Ple Municipal a data 01 de Juny de 2017, és posar els mitjans per promoure accions
contra la discriminació, per això es crea la Comissió paritària de seguiment del Pla intern
d’igualtat, consultiva o assessora, formada per persones (dones i homes) motivades pel
tema, que tinguin capacitat per recollir les sensibilitats de totes les àrees municipals i
col·lectius que formen l’administració local. En aquesta comissió hi ha d’haver la participació
dels representats de les treballadores i treballadors i procurar que hi hagi representació de
tot el personal: direcció tècnica, personal tècnic, personal administratiu i de serveis, i
operatiu.
La Comissió serà paritària i estarà integrada per 7 representants de cada una de les parts:
corporació i personal, tal i com es descriu en l’apartat 6.2. del 2n Pla intern d’igualtat
d’oportunitats.
A la vista dels antecedents exposats i atès l’interès i la conveniència apreciats, es proposa
a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Designar els dos representants de la Comissió paritària de seguiment del Pla
intern d’igualtat atenent les àrees de competències de l’Ajuntament de Mollerussa:
-

Àrea de Règim Intern i Igualtat: Sra. Rosalia Carnicé Farré
Àrea de Seguretat Ciutadana, Cultura , Mercat i Fires: Sr. Joan Ramón Domingo Coll.
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Segon. Comunicar el present acord a la regidoria de Règim Intern i d’Igualtat i a la persona
responsable als efectes oportuns.
9.

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ PER A LA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

Es dóna compte a la Junta de Govern de la proposta de conveni de cooperació educativa a
formalitzar entre la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya [FUOC], que actua
com a titular del Centre docent Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’Ajuntament de
Mollerussa, en tant que Centre de pràctiques i la Sra. Berta Vidal Queralt, en qualitat
d’alumna.
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions en què l’estudiant, Berta Vidal Queralt,
ha de desenvolupar les activitats de pràctiques de l’assignatura Practicum III (Anàlisi de la
pràctica de l'educador/a social) a l’ Ajuntament de Mollerussa entitat col·laboradora.
En aquest sentit, indicar que el Practicum del grau d’educació social aborda, en una
seqüència lògica de tres quadrimestres, els següents aspectes: Introducció general a la
professió (processos de professionalització, la definició de la figura professional i la
introducció al treball de casos seguint un model de treball en xarxa i interdisciplinari).
Tanmateix, la proposta de conveni de cooperació educativa compleix amb tots els
condicionants establerts pel Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i pel Reial Decret 1791/2010,
de 30 de desembre, pel quals s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, inclusiu allò
referent amb la filiació a la Seguretat Social dels estudiants la regulació legal es troba en el
Reial Decret 1493/2011 i Reial Decret Llei 8/2011.
Considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Fundació per
a la Universitat Oberta de Catalunya [FUOC], que actua com a titular del Centre docent
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’Ajuntament de Mollerussa, en tant que entitat
col·laboradora i Centre de pràctiques i la Sra. Berta Vidal Queralt, en qualitat d’alumna, per
tal que aquesta darrera pugui desenvolupar les activitats de pràctiques de l’assignatura
Practicum III (Anàlisi de la pràctica de l'educador/a social) a l’entitat col·laboradora. El text
íntegre del conveni s’adjunta als present acords com a document Annex.
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa nomena el Sr. Oscar Gallinat Piró, professional de
Ajuntament de Mollerussa, tutor o tutora extern de les pràctiques acadèmiques externes de
l’estudiant, amb les funcions que s’ha fixat en la clàusula 4 del conveni meritat. Aquestes
funcions es corresponen amb allò que s’estableix als articles 11.2 i 13 del Reial Decret
592/2014, d’11 de juliol.
Tercer. Es fa constar, als efectes oportuns, que la relació que s’estableix entre l’estudiant i l
‘entitat col·laboradora és de caire estrictament acadèmic i en cap cas no implica l’existència
de relació laboral ni contractual de cap tipus entre aquest i les parts signants, ni cap
contraprestació econòmica durant el seu desenvolupament, no essent d’aplicació l’estatut
dels treballadors. Durant la seva estada en pràctiques, l’estudiant no ha d’assumir les
responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora. En aquest sentit,
l’estudiant no pot reclamar que es computi el temps d’estada en pràctiques per a calcular la
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seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com a període de proves en el
supòsit que s’incorpori a l'entitat col·laboradora un cop acabades les pràctiques, llevat que
en el conveni col·lectiu aplicable s’hi estipuli expressament una cosa diferent.
L’estudiant no rep cap compensació econòmica pel desenvolupament de les pràctiques
acadèmiques externes objecte d’aquest conveni.
Quart. Notificar els presents acords la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
[FUOC], que actua com a titular del Centre docent Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
l’Ajuntament de Mollerussa, en tant que Centre de pràctiques i la Sra. Berta Vidal Queralt,
als efectes oportuns. Igualment, se’n donarà trasllat al Sr. Oscar Gallinat Piró, en tant que
desenvoluparà les tasques i funcions de tutor extern de les pràctiques acadèmiques, i a
l’Àrea de Benestar Socials, Ciutadania i Infància al qual consta adscrit.
Cinquè. Facultar a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.
ANNEX: CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA /AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
D’una part, el Sr. Carles Sigalés Conde, que intervé en nom i representació de la Fundació per a la
Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC»), amb el CIF número G-60667813, domiciliada a
Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39, que actua com a representant legal d’aquesta institució en
qualitat de Vicerector de Docència i Aprenentatge, d’acord amb les facultats que té atribuïdes en virtut
dels poders atorgats per la notaria Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 16 de juliol de 2013, amb
número de protocol 1774. La FUOC és titular de la Universitat Oberta de Catalunya (en
endavant,«UOC»), reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 3/1995, de 6 d’abril, de
reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya.
Parts
Barcelona, _____________
De l’altra part, Marc Solsona Aixalà que actua en qualitat de Responsable Legal - Alcalde de Ajuntament
de Mollerussa en endavant, «centre de pràctiques», amb el CIF número P2517200H i amb domicili social
a Pl. Plaça de l'Ajuntament 2, Mollerussa (Lleida) .
I, de l’altra, Berta Vidal Queralt, amb el DNI número 78095551V, estudiant del pla d’estudis que porta a
l’obtenció del títol de Grau en Educació Social de la UOC.
Les parts declaren i manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la
competència suficient per a subscriure’l.
1. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions en què l’estudiant, Berta Vidal Queralt, ha de
desenvolupar les activitats de pràctiques de l’assignatura Practicum III (Anàlisi de la pràctica de
l'ed.soc.) a l’ entitat col·laboradora.
2. Condicions de les pràctiques
Les pràctiques objecte d’aquest conveni s’han de desenvolupar d’acord amb les condicions següents:
a) Modalitat de les pràctiques: Presencial
b) Data de començament: setembre 2017
c) Data d’acabament: febrer 2018
d) Total hores de dedicació: 150 hores
e) Lloc: Pl. Plaça de l'Ajuntament 2, Mollerussa (Lleida )
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f) Objectius educatius i activitats que es desenvolupen: els que s’estableixen en el projecte formatiu
que s’adjunta com a annex I al present conveni.
3. Tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC
La UOC nomena a Jordi Planella Ribera, professor o professora responsable de l’assignatura Practicum
III (Anàlisi de la pràctica de l'ed. soc.), tutor acadèmic o tutora acadèmica de la Universitat de les
pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant, que té les funcions següents:
a) Vetllar perquè les pràctiques es portin a terme amb normalitat, coordinant-se amb el tutor extern o
la tutora externa de pràctiques.
b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques, coordinant-se amb el tutor extern o tutora externa de les
pràctiques i vistos, si escau, els informes de seguiment.
c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el projecte formatiu.
d) Avaluar el resultat acadèmic derivat de la col·laboració en pràctiques.
e) Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació que tingui com a conseqüència de
l’activitat com a consultor o consultora de les pràctiques.
L'entitat col·laboradora nomena Oscar Gallinat Piró, professional de Ajuntament de Mollerussa, tutor o
tutora extern de les pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant, amb les funcions següents:
4. Tutor extern o tutora externa de l'entitat col·laboradora
a) Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat que s’ha de portar a terme d’acord amb el que s’estableix en
el projecte formatiu.
b) Supervisar les activitats de l’estudiant, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica en una
relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge.
c) Informar l’estudiant de l’organització i el funcionament de l'entitat col·laboradora i de la normativa
d’interès, especialment la relativa a la seguretat i els riscos laborals.
d) Coordinar amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC el desenvolupament de les
activitats establertes en el present conveni, incloent-hi les modificacions del projecte formatiu que
puguin ser necessàries perquè les pràctiques es portin a terme amb normalitat, i també la comunicació i
la resolució de possibles incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de les pràctiques i el
control de permisos per a la realització d’exàmens.
e) Emetre els informes finals i, si escau, l’informe de seguiment intermedi.
f) Proporcionar la formació complementària que necessiti l’estudiant per a portar a terme les pràctiques.
g) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials i digitals indispensables per a portar a terme les
practiques
h) Facilitar i estimular l’aportació, per part de l’estudiant, de propostes d’innovació, millora i
emprenedoria dels objectius propis de la seva funció.
i) Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació que tingui de l’estudiant com a
conseqüència de l’activitat com a tutor.
j) Prestar ajuda i assistència a l’estudiant, durant el període de pràctiques d’aquest al entitat
col·laboradora, per a les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar resoldre per a portar a
terme les activitats que fa en aquesta entitat col·laboradora.
k) Comunicar al tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC les incidències que es produeixin.
l) Participar en l’avaluació de l’activitat de pràctiques de l’estudiant.
5. Obligacions de l’estudiant
El tutor extern o tutora externa de pràctiques té accés al Campus Virtual de la UOC i en fa ús d’acord
amb les indicacions de la UOC i d’acord amb el que es preveu en la normativa de drets i deures de la
UOC. La UOC reconeix, mitjançant l’expedició de la certificació acreditativa corresponent, l’activitat que
ha dut a terme el tutor extern o la tutora externa de l'entitat col·laboradora.
L’estudiant assumeix les obligacions següents:
a) Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor o tutora
extern de l'entitat col·laboradora i amb la supervisió del tutor o tutora acadèmic de la UOC.
b) Complir l’horari el temps de dedicació i les normes fixades per l'entitat col·laboradora.
c) Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades.
d) Elaborar la memòria final de les pràctiques i, si cal, l’informe de seguiment intermedi.
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e) Mantenir el contacte amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC durant el
desenvolupament de les pràctiques i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir, i també
lliurar-li els documents i informes de seguiment intermedi i la memòria final que li siguin requerits
f) Preservar la confidencialitat de la informació a què, per raó de la seva tasca, té accés i guardar secret
professional sobre les seves activitats durant el període de pràctiques i també després que s’hagin
acabat.
g) Fer servir amb cura els recursos, respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de
riscos laborals i, si escau, les infraestructures tecnològiques de l'entitat col·laboradora.
h) Tenir una actitud respectuosa amb la política de l'entitat col·laboradora i salvaguardar el bon nom de
la UOC.
6. Vincle amb l' entitat col·laboradora
La relació que s’estableix entre l’estudiant i l ‘entitat col·laboradora és de caire estrictament acadèmic i
en cap cas no implica l’existència de relació laboral. Durant la seva estada en pràctiques, l’estudiant no
ha d’assumir les responsabilitats pròpies dels professionals de l'entitat col·laboradora.
En aquest sentit, l’estudiant no pot reclamar que es computi el temps d’estada en pràctiques per a
calcular la seva antiguitat a l’empresa, ni que es tingui en compte com a període de proves en el supòsit
que s’incorpori a l'entitat col·laboradora un cop acabades les pràctiques, llevat que en el conveni
col·lectiu aplicable s’hi estipuli expressament una cosa diferent.
L’estudiant no rep cap compensació econòmica pel desenvolupament de les pràctiques acadèmiques
externes objecte d’aquest conveni.
7. Assegurança
Durant la realització de les pràctiques l'entitat col·laboradora, l’estudiant està cobert per una
assegurança d’accidents perquè el rescabali en cas d’accidents o danys en la seva persona, i per una
assegurança de responsabilitat civil, ambdues contractades per la FUOC.
8. Certificació de les pràctiques externes
Un cop acabades les pràctiques, la Universitat ha d’expedir a l’estudiant un certificat acreditatiu que
contingui els aspectes següents: el titular del document, el centre on s’han fet les pràctiques, la durada,
les dates de realització, la descripció de la pràctica i les activitats fetes.
9. Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts reconeixen que compleixen totes les obligacions que deriven de la Llei orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i la legislació complementària, en especial, les
relatives al deure de secret, cessions de dades entre les parts en cas que l’acord ho impliqui, i adopció
de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que exigeix el Reial decret 1720/2007.
En cap cas, en el marc de l’objecte d’aquest conveni, no es pot produir cessió, comunicació a tercers de
les dades personals contingudes en els fitxers que són titularitat de les entitats signants –com tampoc
accés a aquestes dades per part de tercers–, amb l’excepció dels accessos legalment autoritzats o per a
la prestació del servei tècnic a l’entitat responsable del fitxer, amb una subscripció prèvia del contracte i
de l’acord de confidencialitat corresponents.
10. Propietat intel·lectual i industrial
L’estudiant, en qualitat d’autor, té la propietat intel·lectual que es pugui derivar dels resultats del seu
treball o projecte de pràctiques. L'entitat col·laboradora no pot fer-ne cap ús (reproduir-lo, transformarlo, etc.) sense el consentiment exprés de l’estudiant.
Si com a conseqüència de les pràctiques externes de l’estudiant neix un producte nou, i per a obtenir-lo
hi han influït coneixements adquirits dintre de l'entitat col·laboradora o la utilització de mitjans
proporcionats per aquest, els drets de propietat intel·lectual han de ser de propietat o titularitat
conjunta de l’estudiant i l'entitat col·laboradora.
En el supòsit que es vulgui comercialitzar aquest producte nou, l’estudiant i l’ entitat col·laboradora han
de pactar prèviament, en un document independent, les condicions per a fer-ho.
11. Normativa aplicable
En tot cas, les pràctiques externes s’han de regir pel que es disposa en el Reial decret 592/2014, de 11
de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i pel
Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari.
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Els mecanismes d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social es regiran pel Reial decret
1493/2011, de 24 de novembre, per aquells estudiants que, en concepte de beca o ajut a l’estudi, rebin
una contraprestació econòmica per la realització de les seves pràctiques acadèmiques externes.
12. Durada
Aquest conveni entra en vigor en el moment de signar-lo i s’acaba en el moment que acaben les
pràctiques, d’acord amb la data prevista en la lletra c) de la clàusula 2. El conveni i les pràctiques no
poden ser objecte de pròrroga.
13. Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les següents:
a) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
b) La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís de
quinze dies d’anticipació.
c) L’ incompliment d’alguna de les parts de les seves obligacions, en un període de trenta dies a partir
de la notificació escrita per l’altra part, cas que podrà resoldre unilateralment aquest acord.
d) Les causes generals d’extinció establertes en la legislació vigent.
14. Resolució de conflictes
Totes les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i de dur a bon
terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a acomplir aquest conveni a
satisfacció d’elles.
Qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el compliment o l’execució dels acords del
present conveni s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts.
Les parts acorden que, a l’efecte de notificacions, s’estableixen els domicilis socials d’ambdues
institucions.
I, en prova de conformitat i per a la deguda constància de tot el que s’ha convingut, les parts signen el
present conveni en tres exemplars, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.
Estudiant:
UOC:
Ajuntament de Mollerussa:

Berta Vidal Queralt
Carles Sigalés Conde Vicerector de Docència I Aprenentatge
Marc Solsona Aixalà - Responsable Legal - Alcalde
Annex 1 - Projecte Formatiu

El Practicum del grau d’educació social aborda, en una seqüència lògica de tres quadrimestres, els
següents aspectes: Introducció general a la professió (processos de professionalització, la definició de la
figura professional i la introducció al treball de casos seguint un model de treball en xarxa i
interdisciplinari).
El coneixement d’una institució i el coneixement de la pràctica de l’educació social en el seu darrer tram.
Aquestes tres línies de treball inclouen els següents objectius i competències generals:
a) Introduir la pràctica professional de l’educació social.
b) Situar la pràctica o pràctiques professionals en un marc teòric general i interdisciplinari.
c) Oferir elements d’anàlisi per mitjà dels actors clau que contribueixen a construir la professió.
d) Reconèixer el treball que es fa en els centres o institucions de pràctiques, avançant en el
desenvolupament de les competències professionals.
e) Integrar els processos de recerca dels fonaments teòrics en què recolzen les pràctiques, les formes
de treball i els models educatius des dels quals s’exerceix l’acció professional.
f) Possibilitar que els estudiants comencin a escriure sobre la pràctica professional a partir de la reflexió
de les pràctiques professionals, compartint aquest saber amb la resta de la comunitat professional.
g) Desenvolupar un espai i una dinàmica de treball a l’aula que permeti posar en relació els continguts
teòrics, instrumentals i relacionals apresos fins ara per tal d’exercir una tasca professional eficaç, crítica
i responsable en l’àmbit laboral.
h) Completar la formació acadèmica que s’ha rebut al llarg del grau, integrant la teoria i la pràctica,
aplicant la teoria a realitats concretes, i vinculant la realitat d’aquestes pràctiques a una tasca de
reflexió capaç d’integrar-se en una dinàmica d’«acció-reflexió-acció».
Les competències transversals a adquirir són les següents:
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Comunicació efectiva valent-se de diferents mitjans i en diversos contextos
Resolució de problemes i de presa de decisions
Reflexió i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions
Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat Treball en xarxa i en equips multidisciplinaris
Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l’aprenentatge permanent
Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional
Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses
Tasques generals relacionades
Les tasques generals relacionades amb el pràcticum venen marcades pels plans docents i les activitats
d’avaluació continuada que fonamentalment estan relacionades amb un acompanyament acadèmic de la
presencialitat dels alumnes en els centres, així com un treball explícit, teòric, en determinades àrees
d’interès programades en funció del tram del pràcticum que cursa l’alumne.
Algunes de les tasques transversals són: recerca bibliogràfica especialitzada, consulta documentació
dels centres, participació en les reunions dels centres, entrevistes a professionals i usuaris, registre de
la informació obtinguda, participació en els debats i fòrums plantejats a l’aula virtual, participació en
l’avaluació efectuada pel tutor del centre, redacció de la documentació requerida en l’avaluació docent …
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

SOL·LICITUD XAVIER ARGILÉS FIGUEROLA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern,
atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret
de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a XAVIER ARGILÉS FIGUEROLA previ pagament dels drets establerts
en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1406
Ubicació: C/ del Canigó, 1
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL EL DIA 9 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. AbdoulayeDiallo, en representació de
l’Associació Mali, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 9 de juliol,
de les 15.00h fins a les 18.30h, per realitzar-hi una reunió.
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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 a l’Associació Mali, en què demanen autorització per utilitzar el Centre
Cultural el dia 9 de juliol, de les 15.00h fins a les 18.30h, per realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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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.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL EL NIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 28 I 29 DE JUNY DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Olga Millán, en representació de
l’Escola Bressol El Niu, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat
els dies 28 i 29 de juny, de les 19.00h fins ales 21.00h, per realitzar-hi els assajos del
festival de fi de curs.
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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar l’Escola Bressol El Niu, la utilització de la sala del Teatre l’Amistat els dies
28 i 29 de juny, de les 19.00h fins ales 21.00h, per realitzar-hi els assajos del festival de fi
de curs.
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.
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•

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD TALENT ESPORTS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU ELS DIES 8 I 9 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Adrià Gabernet, en representació de Talent Esports,
en què demana autorització per utilitzar la pista de dalt del Pavelló Poliesportiu “19 de Març” els dies 8 i
9 de juliol, de les 10.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi les 24h de Futbol Sala de Mollerussa.
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 Sr. Adrià Gabernet, en representació de Talent Esports, la utilització de la pista de
dalt del Pavelló Poliesportiu “19 de Març” els dies 8 i 9 de juliol, de les 10.00h fins a les 22.00h, per
realitzar-hi les 24h de Futbol Sala de Mollerussa.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
Els peticionaris hauran de contractar un servei de vigilància i seguretat de les 22.00h del dia 8
fins a les 06.00h del dia 9 de juliol de 2017.
Tercer. Establir una fiança de 600€ per sufragar els possibles desperfectes que la utilització d’aquestes
instal·lacions pugui comportar.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EL DIA 9 DE
JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. MoustaphaThiandoum, en representació
de l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el recinte
del Camp de Futbol el dia 9 de juliol, de les 17.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi un mini
torneig.
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 a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar el recinte del Camp de Futbol el dia 9 de juliol, de les 17.00h fins a les 21.00h, per
realitzar-hi un mini torneig.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
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•

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD PDECAT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA
CARPA INFORMATIVA, EL DIA 5 DE JULIOL DE 2017 (MERCAT SETMANAL)

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Ramon Domingo, en representació del Partit
Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), en què demana autorització per muntar una carpa
informativa al recinte del mercat setmanal, el dia 5 de juliol de 2017.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Joan Ramon Domingo, en representació del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT), a muntar una carpa informativa al recinte del mercat setmanal, el
dia 5 de juliol de 2017.
El lloc d’ubicació de la carpa serà a la Pl. Manuel Bertrand (lloc on indiqui la Policia Local).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD ROSA SAMPRIETO, EN REPRESENTACIÓ DE VEÏNS C/IVARS
D’URGELL (DEL NÚM. 2 AL 12), EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
CELEBRAR LA REVETLLA DE SANT JOAN EL DIA 23 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Samprieto, en representació
dels veïns del carrer Ivars d’Urgell (del núm. 2 al 12), en què demana autorització per
celebrar la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar, als veïns del carrer Ivars d’Urgell (del núm. 2 al 12) la celebració de la
revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny de 2017.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
•
•
•

Autoritzar el tancament del carrer al trànsit de vehicles durant les hores de celebració de
la revetlla (de les 19.00h fins a les 03.00h).
Facilitar dues tanques per al tancament.
Condició: A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar els descans dels veïns.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD SÍLVIA SOLÉ, EN REPRESENTACIÓ DE VEÏNS PASSEIG ELS
VILARS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA REVETLLA DE
SANT JOAN EL DIA 23 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Solé, en representació dels
veïns passeig Els Vilars, en què demana autorització per celebrar la revetlla de Sant Joan el
dia 23 de juny de 2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, als veïns del passeig Els Vilars la celebració de la revetlla de Sant Joan,
el dia 23 de juny de 2017.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
•

Condició: A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar els descans dels veïns.

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

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI

Vista la petició presentada pel Sr. Jordi Vives, en representació de l’Associació Cultural l’Arreu de
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Biblioteca del dia 28 de juny fins al 15
de juliol, per realitzar-hi una exposició “La cultura popular que ens entén” i també demana poder ocupar
la via pública del carrer Palau (entre carrers Aragó i Duran i Bas), de les 17.00h del dia 30 de juny fins a
les 01.00h del dia 1 de juliol, per realitzar-hi una actuació teatral, amb motiu de la commemoració del
Dia Internacional de l’orgull LGTBI.
Així com també, demana que es senyalitzi el tancament del carrer Palau, a partir de les 17.00h, el dia
30 de juny de 2017.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Cultural l’Arreu de Mollerussa la utilització de l’espai de la Biblioteca
del dia 28 de juny fins al 15 de juliol, per realitzar-hi una exposició “La cultura popular que ens entén” i
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també demana poder ocupar la via pública del carrer Palau (entre carrers Aragó i Duran i Bas), de les
17.00h del dia 30 de juny fins a les 01.00h del dia 1 de juliol, per realitzar-hi una actuació teatral, amb
motiu de la commemoració del Dia Internacional de l’orgull LGTBI.
Així mateix, s’acorda facilitar-los senyalització i el tancament del carrer Palau, a partir de les 17.00h, el
dia 30 de juny de 2017.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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19.

SOL·LICITUD SR. RICARD GARCIA PER A REALITZAR UN CONCERT DE MÚSICA
AL BAR DE LES PISCINES EL DIA 25 DE JUNY DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Ricard Garcia, en representació del Xiringuito de les
Piscines, en què demana autorització per a poder realitzar un concert amb clàssics del rock
al bar de les piscines, de les 12.30h fins a les 15.30h, el proper dia 25 de juny de 2017.
Atès que el titular té la concessió administrativa de l’explotació del quiosc del Parc MunicipalPiscines, i que un dels condicionants de la mateixa és la realització d’un programa
d’activitats culturals i lúdiques adreçades al usuaris habituals del parc municipal-piscines,
amb la prèvia autorització municipal.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Ricard Garcia, en representació del Xiringuito de les Piscines,un
concert amb clàssics del rock al bar de les piscines, de les 12.30h fins a les 15.30h, el
proper dia 25 de juny de 2017.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD PREFABRICATS PUJOL SA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 1 DE JULIOL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per al Sr. Jaume de Cruz, en representació de
Prefabricats Pujol SA, en què demana que se’ls faciliti una bateria de contenidors grans al
Pavelló Verd i una bateria de contenidors grans al Pavelló 125è Aniversari amb motiu de la
celebració de la Festa del 75è Aniversari, el proper dia 1 de juliol de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Prefabricats Pujol SA, i facilitar-los una
bateria de contenidors grans al Pavelló Verd i una bateria de contenidors grans al Pavelló
125è Aniversari amb motiu de la celebració de la Festa del 75è Aniversari, el proper dia 1 de
juliol de 2017.
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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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21.

RECONEIXEMENT DEL 7È. TRIENNI A LA SRA. SANCHEZ GARCIA, ROSALIA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è trienni d’ordre a favor de
la Sra. SANCHEZ GARCIA, Rosalia membre de laplantilla de personal de l’OAM FIRA DE
MOLLERUSSA, en règim laboral fix, categoria tècnica superior, Grup A, subgrup A1 (Ref.
004-PF), amb efectes des del dia 1 de juliol de 2017.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. SANCHEZ GARCIA, Rosalia, categoria tècnica
superior, Grup A, subgrup A1 de laplantilla de personal de l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA
(Ref. 004), un trienni del Grup A1(7è d’ordre), des del dia 1 de juliol de 2017 i amb efectes
econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
22.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 24/2017

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 107.868,04€.
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 22 de juny existeixen 13
factures sense consignació pressupostaria per import global de 5.654,76€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 24/2017, per import global de 107.868,04€.
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.
23.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 15/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 15/2017, que inclou 17 expedients i que importa la
quantitat 9.448,80 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar adefinitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
24.

ANUL·LACIONS
03/2017

DE

LIQUIDACIONS

D’INGRÉS

DIRECTE

(LID)

RELACIÓ

Vista la relació núm. 03/2017 d’anul·lacions de liquidacions d’ingrés directe, presentada per
l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi
consten.
Examinats els mateixos i atesos els informes favorables, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 03/2017.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD DE FRANCI COTS, JOSEP LLUÍS DE PRÒRROGA PER A LA
PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER LA
TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància de Franci Cots, Josep Lluísen la qual sol·licita pròrroga per la presentació
de la declaracióde l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereu de la seva esposa.
ANTECEDENTS:
1.- En data 25 de desembre de 2016 va morir la senyora Teresa Farré Guiu, titular del 50%
de la finca situada al Passeig Beethoven 10 1r. 2a. amb referència cadastral
4409122CG2140N0003OL.
2.- En data 16 de juny de 2017, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 16 de desembre de 2017.
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3.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
4.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a Franci Cots, Josep Lluísper a la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent al 50 % de l’objecte tributari situat al
Passeig Beethoven 10 1r. 2a. amb referència cadastral 4409122CG2140N0003OL.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
26.

ATORGAMENT A LA SRA. M. MONTSERRAT FERNANDEZ AJATES D’UNA
TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ.
EXP. 25137-2017-00040-9764K.

Vist l’expedient tramitat per M Montserrat FernandezAjates (amb DNI 78059764 H ) per
obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: M Montserrat FernandezAjates
DNI: 78059764 H
Núm. expedient: 25137-2017-00040-9764H
Modalitat:Titular No Conductor
Data de caducitat: juny 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
27.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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