AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 21 de setembre 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 22,00€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

190/2017
C.P AVD DE LA PAU, 4
Av de la Pau, 4 2-3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

191/2017
GONZALEZ RIBA ANGEL
C/ Del Molí, 17
0,00
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:

0,00
0,00
0,00
0,00

Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

192/2017
VILA LLAUDET
MONTSERRAT
C/ Rd Sant Pere, 9
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:

195/2017
LEKSIBI OMAR
C/ Doctor Fleming, 4
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

196/2017
C.P C/ PONENT, 2 1-1
C/ Ponent, 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA SOL·LICITUDS D’AJUTS AL FEDER PER A
LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC CORRESPONENT A
L’ÀMBIT-1 DEL PLA DE BARRIS. EXP. 37/2017.

L’objecte de la present contractació és el servei consistent en la elaboració de la
documentació tècnica per a la sol·licitud d’ajuts al FEDER per a la reforma de la instal·lació
d’enllumenat públic corresponent a l’àmbit-1 del Pla de Barris.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 12 de l’Annex II: Serveis d’assessorament i de consultoria en
enginyeria.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència
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de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, i que l’empresari tingui la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació del servei (art. 138.3 i
111.1 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la Proposta de serveis i honoraris
per part de SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP per un import de 10.500,00 IVA vigent
exclòs, el qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS per a la REDACCIÓ
DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA SOL.LICITUD D’AJUTS AL FEDER PER A
LA REFORMA DE LA INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC CORRESPONENT A
L’ÀMBIT-1 DEL PLA DE BARRIS. Simultàniament, s’aprova la despesa que comporta el
contracte amb càrrec del vigent Pressupost de despeses per a l’exercici 2017, partida
pressupostària núm. 10 1500 6230002.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS conforme les condicions que figuren
en la proposta de servei presentada les quals s’accepten expressament, en els termes
següents:


Adjudicatari:SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP



Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis són els següents treballs:
1. Redacció de l’auditoria energètica de l’enllumenat públic del municipi.
2. Elaboració de la Memòria tècnica.



Retribució del servei: 12.705,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.



Termini de lliurament:
Els documents tècnics hauran de ser entregats a l’Ajuntament en el termini màxim de
15 dies hàbils.



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.
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Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu atès que la factura tindrà els efectes de document
contractual, per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.

Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/193 PRESENTADA PER
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per COPISA CONSTRUCTURA PIRENAICA SA, i
de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA. datada a
Lleida el 12 de setembre de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017
de 15/09/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Instal·lació de nova línia subterrània de Baixa Tensió, per nou subministrament a la
següent adreça:
o Crta Vila-sana ( estació d'autobusos )

Dades actuació:
o Desplaçament línes baixa tensió 25 kv, segons detall de documentació
gràfica presentada.
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.
2a.

3a.
4a.

5a.

6a.
7a.
8a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles canonades
existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions d’encreuament i
paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin resultar
afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i
quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en capes de
20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant asserrat del paviment i
s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i amb
estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de l’adopció de
les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la circulació vial i
peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que no s’afecti
simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels vehicles. La runa
generada es transportarà a l’abocador autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El còmput
d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a l’interessat de
l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les obres no es podran
iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan les obres
no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el seu cas, en la
pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent llicència
específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
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9a.

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

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
TOTAL

12.690,00
253.80
126,90
---------------380,70

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a COPISA CONSTRUCTURA PIRENAICA SA la llicència municipal
d’obres 2017/193, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de
380,70euros.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/194 PRESENTADA PER
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per COPISA CONSTRUCTURA PIRENAICA SA, i
de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA. datada a
Lleida el 12 de setembre de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017
de 15/09/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Instal·lació de nova línia subterrània de Baixa Tensió, per nou subministrament a la
següent adreça:
o
Estació d'autobusos. Plaça de l’estació. (Av. Generalitat i C/ Navarra)

Dades actuació:
o Nova línea baixa tensió, segons detall de documentació gràfica presentada.
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.
2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles canonades
existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions d’encreuament i
paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin resultar
afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i
quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.
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3a.
4a.

5a.

6a.
7a.
8a.
9a.

El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en capes de
20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant asserrat del paviment i
s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i amb
estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de l’adopció de
les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la circulació vial i
peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que no s’afecti
simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels vehicles. La runa
generada es transportarà a l’abocador autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El còmput
d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a l’interessat de
l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les obres no es podran
iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan les obres
no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el seu cas, en la
pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent llicència
específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans de cobrir
la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de d’obra i un tècnic
representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de comprovació.
2.000€

Fiança reposició de serveis

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
TOTAL
Fiança de reposició de serveis:

3.850,00
77,00
35,80
---------------112,80
2.000,00

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a COPISA CONSTRUCTURA PIRENAICA SA la llicència municipal
d’obres 2017/194, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de
112,80eurosi la fiança per reposició de serveis per l’import de 2.000, 00 euros.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
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6.

COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT AMBIENTAL. EXPEDIENT NÚM. 2564/17.
PETICIONARI: PLAT NEGRE, SL. ACTIVITAT: OBRADOR ALIMENTARI DE
SERVEIS DE CÀTERING AMB OFICINES (MODIFICACIÓ LLICÈNCIA).
EMPLAÇAMENT: CARRER NAVARRA, 8.

Vista la documentació presentada pel Sr. Joan Vila, en representació de la societat Plat
Negre, SL, per a la tramitació de la modificació de l’activitat que estan exercint.
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els SSTT municipals han emès informe
favorable per a la tramitació de l’expedient d’activitats.
Atesos els antecedents obrants en l’expedient de la seva raó, la Regidoria de Seguretat
Ciutadana proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de l’expedient següent:
Número d’expedient: 2564/32/2017
Titular: Plat Negre, SL
Denominació: obrador alimentari de serveis de càtering amb oficines (modificació llicència)
Emplaçament: carrer Navarra, 8
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 0804/15.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Cinquè. Obligacions generals de les persones titulars de les activitats:
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

PLAT NEGRE, S.L.
OBRADOR ALIMENTARI DE SERVEIS DE CATERINGAMB OFICINES
C/ Navarra núm. 8
Mollerussa
2564/2017
MODIFICACIÓ X

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 7 de setembre de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus,
enginyera municipal, atesa la documentació presentada referida a l’expedient 2564/2017de
modificació de la llicència atorgada en Junta de Govern de 09.07.15 (exp. 804/L/2015).
Es comprova favorablement el projecte de modificació redactat per Gerard BueraGorraiz
visat amb el núm. 2017/440203 en data 19.07.17 i l’annex al projecte de data agost de
2017, així com la certificació tècnica signada per Gerard BueraGorraiz visada amb el núm.
2017/440203 en data 19.07.17.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 26.07.17 de caràcter favorable
condicionat al trànsit de càrrega i descàrrega que pugui generar l’activitat.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
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-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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
60
i/o infraestructures de transport existents

-

60

50

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
Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)

Sales d’estar
35
Dormitoris
30
Despatxos professionals
35
Oficines
40
Zones d’estada
40
Dormitoris
35
Aules
35
Sales de lectura, audició i
30
exposició

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuines: campanes extractores amb filtres
separadors de greixos i xemeneies d’evacuació fins sobrepassar la coberta
de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor
autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DELA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC
26.07658/CAT) i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
Caldrà especificar a la zona petita de la cuina quina es la pica rentamans i que
sigui d’accionament no manual.
-
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-ALTRES
-

7.

Al magatzem 2 hi haurà d’haver un rentamans atès que sembla ser una zona de
recepció i manipulació d’aliments ja que hi ha una pica amb escorredor, una
taula i una bàscula.
PRESCRIPCIONS GENERALS:
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi
restin subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació
elèctrica, climatització, gas natural, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els
controls periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Caldrà evitar les molèsties al veïnat en les operacions de trànsit i càrrega i
descàrrega que pugui generar l’activitat.
La zona exterior de l’establiment es mantindrà sense ús d’acord amb les
condicions del projecte tècnic presentat.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM. 2567
(35/2017), VENDA A L’ENGRÒS DE VIDEOJOCS I SIMILARS (TRASLLAT), C/
DOMÈNEC CARDENAL, 1, LOCAL 1, A PETICIÓ D’ALBERT PALOU ROIGÉ.

En data 24 d’agost de 2017 el Sr. Albert Palou Roigé presenta la comunicació municipal de
trasllat amb règim de comunicacióprèvia per a l’activitat de venda a l’engròs de videojocs i
similars al carrer de Domènec Cardenal, 1, local 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat al trasllat de l’activitaten data 24 d’agost de 2017 , següent:
Número d’expedient: 2567/35/2017
Titular: Albert PALOU ROIGÉ
Denominació: venda a l’engròs de videojocs i similars (trasllat)
Emplaçament: carrer de Domènec Cardenal, 1, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2346/14.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“Informe resolució:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITATX

ALBERT PALOU ROIGÉ
VENDA A L’ENGRÒS DE VIDEOJOCS I SIMILARS
C/ Domènec Cardenal núm. 1 local 1
Mollerussa
2567/2017
AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 14 de setembre de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, vista la documentació presentada en l’expedient tramitat en règim de comunicació d’inici
d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Josep Maria Serveto Figueras en data agost de
2017, així com la certificació tècnica signada per Josep Maria Serveto Figueras en data 24.08.17.
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Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 30.08.17 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 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
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
confrontant

del

local

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld (7 h – 21 h)

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

Sales d’estar
35
35
30
Habitatge o ús residencial
Dormitoris
30
30
25
Despatxos professionals
35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions, caldrà fer controls periòdics
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores
que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera: no.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstics d’embalatges i resta de domèstics: a recollida selectiva
municipal.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Caldrà mantenir la carrega de foc de la zona de magatzem per sota dels 425 MJ/m2, a
partir de la qual es considerarà local de risc especial i haurà de complir les condicions
establertes al CTE-SI 1 Taula 2.2.
Caldrà complir CTE SI per a l’ús comercial amb elements de separació entre sectors mínim
EI 90.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies es realitzaran sense afectacions al
trànsit vial de la zona.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“
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8.

SOL·LICITUD DE LA SRA. ROSA MARIA SANTAULARIA MIQUEL, DEMANANT
AUTORITZACIÓ TRANSLACIÓ RESTES DEL NÍNXOL 723 FILA 3 AL 1.879 FILA
4 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Maria Santaularia Miquel, a fi i efecte de
procedir a la translació de restes del nínxol núm. 723, fila 3a. al nínxol núm. 1.879, fila 4a.
del cementiri municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, 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 de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 723, fila 3a. al nínxol núm.
1.879, fila 4a. del cementiri municipal.
Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitariomortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
9.

CINQUENA
ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL
PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2017-2018.

Antecedents:
En data 15 de novembre de 2012 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni amb l’objecte d’establir
els termes de la col·laboració entre ambdues administracions per contribuir, a través del Pla
educatiu d'entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot
l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es
pretén afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa
educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
Aquest conveni té vigència des del moment de la seva signatura, amb efectes des de l’inici
del curs 2012-2013, i fins a l’acabament del curs 2017-2018. En finalitzar la seva vigència i,
després d'avaluar l'assoliment dels objectius, es podrà establir un nou conveni, si escau, que
doni suport al manteniment de la xarxa.
E l desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que cal
atendre. En aquest sentit, ja fou previst en la clàusula dotzena del conveni que els recursos
econòmics que es destinaran al projecte es concretaran mitjançant una addenda al mateix.
En virtut del que s’ha exposat, i atès que es donen les circumstàncies previstes en la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l’informe preceptiu de la
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Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i de la Regidoria
d’Ensenyament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de la CINQUENA ADDENDA alconveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn, relatiu al Curs 2017/2018, conforme el
text que s’insereix en Annex.
Segon. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.
ANNEX
CINQUENA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2017-2018
Barcelona,
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’Honorable Senyora Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament, nomenada pel Decret 105/2017,
de 14 de juliol (DOGC 7412A, de 14 de juliol de 2017), i actuant en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
L'Il·lustríssim Senyor Marc Solsona Aixalà, alcaldede Mollerussa, amb NIF P2517200H, nomenat en
virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa de 13 de juny de 2015.
EXPOSEN:
Que amb data 15 de novembre de 2012 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.
Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que cal atendre.
Que la clàusula dotzena del conveni esmentat preveu que els recursos econòmics que es destinaran al
projecte es concretaran mitjançant una addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren convenient
formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar en 8.320,00 euros l’import de les despeses
destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per
al curs acadèmic 2017-2018.
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SEGONA.- El Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de 6.400,00euros
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
-

2017: 35% de la quantitat total:
2018: 65% de la quantitat total:

2.240,00 euros
4.160,00 euros

La quantitat corresponent a l’any 2017 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària
D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat per a l’any 2017. La
quantitat corresponent al 2018 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària pertinent de l'any
2018.
L’Ajuntament de Mollerussa farà una aportació mínima de 1.920,00 euros.
TERCERA.- El Departament d’Ensenyament farà efectiu a l’Ajuntament de Mollerussa l’import total de
6.400,00 eurosdistribuït de la manera següent:
En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% de la quantitat total en el moment de la signatura
d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% de la quantitat total) es tramitarà un cop es liquidi
correctament l’import total, i prèvia presentació del certificat del secretari/interventor de la corporació,
amb el vistiplau de l’alcalde, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla
d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades i ha d’incloure
també les de l’Ajuntament per un import de 1.920,00 euros, amb indicació de quines d’aquestes
despeses han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les
aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i la data de
pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest certificat s’ha de
presentar no més tard del 15 d’octubre de 2018.
A més a més, la liquidació haurà d’anar acompanyada del certificat de l’acta d’aprovació de la memòria
per part de la Comissió Representativa - Institucional, prevista a la clàusula vuitena del conveni de
col·laboració.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar a terme
actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, d’acord amb el que
preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta addenda i a
justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la clàusula segona.
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans
de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
competents.
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, amb efectes des de l’inici
del curs escolar 2017-2018, i fins al 31 de desembre de 2018.
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

SOL·LICITUD MARAVILLA RAMÍREZ PÉREZ, 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,
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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 MARAVILLA RAMIREZ PEREZ 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: 1408
Ubicació: C/ Germans Castelló, 12
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 ACUDAM, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI PER AL DIA 23 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Andreu García, en representació d’ACUDAM,
en què demana un escenari el dia 23 de setembre, amb motiu de celebrar el Dia Mundial de
les persones amb discapacitat.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a ACUDAM, 4 tarimes el dia 23 de setembre, amb motiu de celebrar el
Dia Mundial de les persones amb discapacitat.
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.
12.

SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 23 DE SETEMBRE
DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en què demana la
utilització de la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 23 de setembre, durant el matí, per
realitzar-hi un curs de models.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura i el
Departament de Gestió Tributària i Recaptació, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
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Primer. Autoritzar a la Sra. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala de ball del Teatre l’Amistat
el dia 23 de setembre de 2017, durant el matí, per realitzar-hi un curs de models.
Segon.Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
Tercer.S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

SOL·LICITUD ANC AT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 23 DE SETEMBRE
DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Angel Joaquin Tena, en representació de
l’ANC AT Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 23 de setembre, de les 17.45h fins a les 19.45h, per realitzar-hi una
conferència dirigida a les associacions de joves de Mollerussa amb el títol “Universitat i
ocupació”.
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’ANC AT Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 23 de setembre, de les 17.45h fins a les 19.45h, per
realitzar-hi una conferència dirigida a les associacions de joves de Mollerussa amb el títol
“Universitat i ocupació”.
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.
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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.
14.

SOL·LICITUD ANC AT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 26 DE SETEMBRE
DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Angel Joaquin Tena, en representació de
l’ANC AT Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 26 de setembre, de les 20.15h fins a les 22.00h, per realitzar-hi una
conferència col·loqui conjuntament amb l’Associació de Dones l’Albada amb el títol
“Pensions, salut i serveis”.
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’ANC AT Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 26 de setembre, de les 20.15h fins a les 22.00h, per
realitzar-hi una conferència col·loqui conjuntament amb l’Associació de Dones l’Albada amb
el títol “Pensions, salut i serveis”.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOL·LICITUD ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE ENERGÍA
FOTOVOLTAICA (ANPIER), EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
LA SALA GRAN DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Mases, en representació de la
Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), en què demana
autorització per utilitzar la sala gran de l’Amistat el dia 28 de setembre de 2017, de les
18.00h a les 21.00h, per realitzar-hi una reunió sobre la futura regularització i la inseguretat
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jurídica del sector.
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 la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica
(ANPIER), en què demana autorització per utilitzar la sala gran de l’Amistat el dia 28 de
setembre de 2017, de les 18.00h a les 21.00h, per realitzar-hi una reunió sobre la futura
regularització i la inseguretat jurídica del sector.
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
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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.
16.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ JOVENT DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UN PAVELLÓ FIRAL EL DIA 30 DE SETEMBRE
DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Franci, en representació de
l’Associació Jovent de Mollerussa, en què demana autorització per la utilitzar un Pavelló Firal
per celebrar la Festa del Soci, de les 18.00h a les 06.00h, el dia 30 de setembre de 2017.
També sol·licita 30 taules, 150 cadires, un punt de llum, tenir accés als banys, contenidors
d’escombraries i un escenari.
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.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Jovent de Mollerussa, a utilitzar el Pavelló 125è Aniversari
per celebrar-hi la Festa del Soci, el dia 30 de setembre de 2017, de les 18.00h a les 06.00h.
També s’autoritza el material demanat corresponent a 30 taules, 150 cadires, un punt de
llum, tenir accés als banys, 3 bateries petites de contenidors d’escombraries i un escenari.
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.
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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.

Resta prohibida la venda o subministrament d’alcohol als menors de 18 anys.

Resta prohibit treure begudes alcohòliques a l’exterior del Pavelló.

L’entrada no serà oberta al públic, es respectarà l’aforament comunicat a l’Ajuntament per part
de l’Associació i l’entrada només serà per a socis de l’entitat.

Es respectaran els horaris comunicats d’obertura i tancament.

Es respectarà el descans dels veïns en referència al soroll i al civisme.


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

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Moustaph Thiandoum, en representació
de l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti 250 cadires i 50
taules per celebrar un dinar al Parc de la Serra.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Senegalesa de Mollerussa, i
facilitar-los 250 cadires i 50 taules per celebrar un dinar al Parc de la Serra, el dia 7
d’octubre 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.
18.

SOL·LICITUD AMPA POMPEU FABRA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 DE MARÇ”
CADA DILLUNS, DIJOUS I DIVENDRES DURANT EL CURS 2017-2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Hernández, en representació
de l’AMPA Pompeu Fabra Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar mitja pista del
Pavelló Poliesportiu “19 de Març” cada dilluns, dijous i divendres durant el curs 2017-2018,
per realitzar-hi l’activitat extraescolar de patinatge per a nens i pares.
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 d’Esports, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Pompeu Fabra Mollerussa, la utilització de mitja pista del
Pavelló Poliesportiu “19 de Març” els dilluns i dijous, de les 16.45h a les 17.45h, per a
realitzar l’activitat de nens i els divendres, de 15.15h a 16.15h, per a realitzar l’activitat dels
pares, durant tot el curs 2017-2018.
Segon. Es desestima la petició de la utilització de la mitja pista del Pavelló Poliesportiu “19
de març” els divendres de les 16.45h a les 17.45h. No obstant, i mentre no es disposi d’un
espai alternatiu, es podrà sol·licitar el Pavelló Pla d’Urgell sempre que estigui disponible.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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
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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.
19.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 35/2017.

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 20.096,24€.
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 21 de setembre existeixen 3
factures sense consignació pressupostaria per import global de 7.018,66€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la relació de factures número 35/2017, per import global de 20.096,24€.
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.
20.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 22/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 22/2017, que inclou 31 expedients i que importa la
quantitat 5.063,18 €.
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:
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.
21.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 29/2017.

Vista la relació núm. 2017/29 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 13 expedients i que importa la quantitat
213,54 €.
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:
Primer.-Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/29, corresponent al període entre els dies 4 al 10 de setembre de 2017.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
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22.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 30/2017

Vista la relació núm. 2017/30 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 15 expedients i que importa la quantitat
213,54 €.
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:
Primer.-Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/30, corresponent al període entre els dies 11 al 17 de setembre de 2017.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
23.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

23.1. INFORME DE LA SOL·LICITUD DEL SR. RUIZ RAMIS, Albert, DE
RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR
PRIVAT.
Atesa la petició formulada pel Sr. RUIZ RAMIS, Albert, de reconeixent de compatibilitat per a
l’exercici d’una segona activitat al sector privat, consistent en la prestació de serveis a
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA (NIF: A79022299), com a Treballador Social a la
Residència assistida, Centre de Dia i Habitatges Tutelats de Balaguer, amb una dedicació de
7,30 hores setmanals.
El Sr. RUIZ RAMIS, Albert, ha d’incorporar-se a la Plantilla de Personal Laboral Col·laborador
d’aquest Ajuntament, a partir del dia 2 d’octubre de 2017, conforme el contracte laboral
autoritzat per Decret de l’Alcaldia núm. 303/2017, de 14 de setembre, en el lloc de treball
de Tècnic de Gestió Comunitària, als efectes de desplegar les funcions que es defineixen
com a “Amic de la Gent Gran” en el projecte/acció “No et quedis a casa”, aprovat per acord
de la Junta de Govern en la sessió del dia 27 de juliol de 2017.
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que ha de desenvolupar el peticionari a
l’Ajuntament de Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies
determinants i previstes a l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28
de desembre, reguladora de les incompatibilitats del personal al serveis de les
administracions públiques i RD 598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior.
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Vicesecretaria; atès el que
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, i a proposta de l’Alcaldia, la
Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT el reconeixement de la compatibilitat del Sr. RUIZ
RAMIS, Albert, per a desenvolupar una segona activitat al sector privat, següent:
-

Entitat:
Tipus relació:
Dedicació:

-

Activitat:

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA (NIF: A79022299)
Contracte laboral a temps parcial i de duració determinada
7,30 hores setmanals [20,00%] - Dilluns i dijous:
Dilluns: de 15,15 h a 18,45 h
Dijous: de 15,15 h a 19,15 h
Treballador Social de la Residència assistida, Centre de Dia i Habitatges
Tutelats de Balaguer

Segon. El reconeixement de la compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:





Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l'horari de la
persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de Mollerussa.
El reconeixement de compatibilitat està condicionat al compliment estricte de la jornada i
l'horari en els llocs de caràcter públic.
La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc de treball.
No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat professional.

Tercer. El reconeixent de compatibilitat restarà, tanmateix, condicionat a la incorporació
efectiva del Sr. RUIZ RAMIS, Albert, al lloc de treball de Tècnic de Gestió Comunitària, a
l’empara del Decret de l’Alcaldia núm. 303/2017, de 14 de setembre. La renúncia i/o el
desistiment de l’interessat al contracte laboral amb l’Ajuntament de Mollerussa implicarà que
aquest reconeixement quedi sense efectes jurídics.
Quart. Trametre l’expedient al Ple de l’Ajuntament, per a llur aprovació definitiva
23.2. INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. TUXANS QUINTANA, Aurembiaix,
DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT AL
SECTOR PRIVAT.
Atesa la petició formulada per la Sra. TUXANS QUINTANA, Aurembiaix, integrant de la
Plantilla de Personal Laboral Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball
d’Integradora social del Centre Obert “La Banqueta”, adscrita a la unitat de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, de reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’una segona
activitat al sector privat, consistent en prestació de serveis a l’entitat/empresa UTE Formació
i Valors SL – Formació i Valors: Fundació Antonio Jiménez (NIF: U-66348699), com a
Tallerista de la UEC Les Garrigues/Les Borges Blanques.
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que desenvolupa la peticionària a l’Ajuntament de
Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora
de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior.
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Vicesecretaria; atès el que
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, i a proposta de l’Alcaldia, la
Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT el reconeixement de la compatibilitat de la Sra.
TUXANS QUINTANA, Aurembiaix per a desenvolupar una segona activitat al sector
privat, següent:
-

Entitat:

-

Tipus relació:
Dedicació:
Activitat:

UTE Formació i Valors SL – Formació i Valors: Fundació Antonio Jiménez
(NIF: U-66348699)
Contracte laboral a temps parcial i duració determinada
30 hores setmanals [80,00%] – Dilluns a divendres, de 8,00h a 14,00h
Tallerista de la UEC Les Garrigues/Les Borges Blanques

Segon. El reconeixement de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:





Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l'horari de la
persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de Mollerussa.
El reconeixement de compatibilitat està condicionat al compliment estricte de la jornada i
l'horari en els llocs de caràcter públic.
La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc de treball.
No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat professional.

Tercer. Trametre l’expedient al Ple de l’Ajuntament, per a llur aprovació definitiva
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i quaranta-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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