AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i onze minuts del dia 11 d’octubre 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 l’Alcalde Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló
Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el Sr. Josep Àngel Lavin Llano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius expedients,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015,
de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es relacionen en l’annex
que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, haventse 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 79,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

208/2017
VISA FOLCH, SIXTO
C/ Domènec Cardenal, 52, 1r 1a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

209/2017
VISA CORTADA, MONTSERRAT
C/ Domènec Cardenal, 52, 1r 3a
40,00
20,00
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Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

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:

3.

210/2017
EXTENSIÓN NORDESTE SL
C/ Ferran Puig, 3-5
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES: PROJECTE CONSTRUCTIU DEL
COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). LOT 2. EXP. 17/2017.

Es retira de l’ordre del dia.
4.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2578 (46/2017),
ESCOLA DE DANSA, C/ PONENT, 30, LOCAL 1, A PETICIÓ DE MARIA
MONTSERRAT MIRET REÑÉ.

En data 29 de setembre de 2017 la Sra. Maria Montserrat Miret Reñé presenta la
comunicació municipal de canvi de nom amb règim de comunicació prèvia per a l’activitat
d’escola de dansa al carrer de Ponent, 30, 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 a el canvi de nom de la comunicació prèvia en data 29 de
setembre de 2017 , següent:
Número d’expedient: 2578/46/2017
Titular: Maria Montserrat Miret Reñé
Denominació: escola de dansa
Emplaçament: carrer de Ponent, 30, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
0627/86.
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 VERIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ
TITULAR:
MARIA MONTSERRAT MIRET REÑÉ
ACTIVITAT:
ESCOLA DE DANSA
EMPLAÇAMENT:
C/ Ponent núm. 30, local Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Mª Carmen Genescà Llenes (exp. 2578/2017)
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EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

2578/2017
MODIFICACIÓ X

CANVI DE NOM X

Vista la documentació següent presentada per a l’exercici de l’activitat de referència:
X

COMUNICACIÓ MUNICIPAL DE CANVI DE NOM AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE

Es verifica FAVORABLEMENT i s’informa per tal que sigui admesa a tràmit en el Règim de:
X

COMUNICACIÓ CANVI DE NOM D’EXERCICI D’ACTIVITATS

CONDICIONS:
Superfície total útil de l’establiment de 211,07 m2.
- La ocupació màxima total de l’establiment no podrà superar les 25 persones atès que el
recorregut d’evacuació és superior a 25 m.
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 del local confrontant

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 *
35
35
35
Aules
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
*Per activitats existents, els valors límit d’emissió s’incrementa en 3 dB(A).
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls realitzats per una Entitat
Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores necessàries per donar compliment als
límits d’immissió anteriors, amb instal·lació d’un limitador enregistrador als equips de reproducció de so.
- 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.
- Comunicació de centres docents privats per impartir ensenyaments de dansa, gestionat pel
Departament d’Ensenyament.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació específica de
la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, etc.“

5.

SOL·LICITUD DE LA SRA. MARIA JOSEFA BENAVIDES SOTO, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE ELS NÍNXOLS 2.722 I
2.726 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Maria Josefa Benavides Soto, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre els nínxols núm. 2.722 i 2.726 de la fila 4ª del Cementiri
Municipal.
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Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.722
2.726

Maria Josefa Benavides Soto
Maria Josefa Benavides Soto

514,00
514,00

7,39
7,39

4ª
4ª

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
6.

SOL·LICITUD DEL SR. JOSEP MARIA TAMARIT SUMALLA, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 323 FILA
3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Josep Maria Tamarit Suballa, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 323 fila 3ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

323

Josep Maria Tamarit Sumalla

220,14

7,39

3ª

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
7.

SOL·LICITUD DE LA SRA. MARIA DOLORES CARMONA DURAN, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 2.846 FILA
4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M. Dolores Carmona Durán, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.846 fila 4ª del Cementiri Municipal.
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Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.846

M.Dolores Carmona Durán

514,00

7,39

4ª

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
8.

SOL·LICITUD DE LA SRA. MARIA TERESA FORNIELS MARSÀ, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE EL NÍNXOL 307 FILA 2ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Maria Teresa Fornieles Marsà, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 307 fila 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat figura en nom del seu padrí matern Fermí Marsà Torrent, segons acord Carta de
Pagament 134 de 30 d’abril de 1926.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el el nínxol 307 fila 2ª del
cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
9.

SOL·LICITUD DE LA SRA. ISABEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE EL NÍNXOL 2.077 FILA 2ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Isabel Vazquez Rodriguez, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.077 fila 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat figura en nom del seu espòs difunt Manuel Ferrer Parrilla, segons acord Carta de
Pagament 77 de 28 de febrer de 1989.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
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dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el el nínxol 2.077 fila 2ª
del cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
10.

SOL·LICITUD DEL SR. XAVIER GRAUS SEGARRA, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE ELS NÍNXOLS 2.195 I 2.196 FILES 1ª I 2ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Xavier Graus Segarra, demanant canvi de titularitat
de la concessió sobre els nínxols 2.195 i 2.196 files 1ª i 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom del seu Pare Ramon Graus Pons, segons Carta de Pagament 1340 de
de 31 de maig de 1991.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.195 i 2.196
files 1ª i 2ª del cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
11.

SOL·LICITUD DEL SR. JOSEP GRAUS SEGARRA, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE ELS NÍNXOLS 2.197 I 2.198 FILES 3ª I 4ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Josep Graus Segarra, demanant canvi de titularitat
de la concessió sobre els nínxols 2.197 i 2.198 files 3ª i 4ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom del seu Pare Ramon Graus Pons, segons Carta de Pagament 1340 de
de 31 de maig de 1991.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.195 i 2.196
files 1ª i 2ª del cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19”. N.EXP.OVP-TC: 2017/045.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Bogdan Felician Pasca titular de
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l’establiment denominat “El Nou 19”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.
•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 9 m2
Període autoritzat: octubre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/045

2. Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
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Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000301.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 14 D’OCTUBRE DE L’AMISTAT EL
DIA 14 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en què demana la
utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 14 d’octubre, de les 10h a les 12h, per realitzar-hi
un curs de models.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 14
d’octubre, de les 10h a les 12h, 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...).
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•
•

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.
14.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 17 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra de Mollerussa, en què demana la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 17 d’octubre, per visualitzar-hi una pel·lícula pels alumnes de 2n d’ESO.
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
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•

Altres similars de caràcter social.

La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra de Mollerussa, la utilització de la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 17 d’octubre, per visualitzar-hi una pel·lícula pels alumnes de 2n
d’ESO.
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.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ PLATAFORMA CANAL VIU, EN QUÈ DEMANA
DIVERSES PETICIONS PEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2017.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Santi Campo, en representació de Plataforma Canal
Viu, en què demana per a la celebració del Dia de les Banquetes, el dia 21 d’octubre de
2017, al Salt del Duran.
El material demanat són 6 tanques, 10 taules, punt de llum, equip de so, una barbacoa, una
retro-pala i una gàbia de cadires.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Plataforma Canal Viu, per a la celebració del Dia de les Banquetes el
dia 21 d’octubre al Salt del Duran les 6 tanques, 10 taules i la gàbia de cadires.
Segon. Desestimar el punt de llum, la barbacoa, la retro-pala i els xapos, ja que no se’n
disposen d’ells.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 38/2017.

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 29.945,34€.
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 11 d’octubre existeixen 2
factures sense consignació pressupostaria per import global de 5.687,04€.
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 38/2017, per import global de 29.945,34€.

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.
17.

RENÚNCIA REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. CALVÍS SOLÉ, ANNA.

Vista la sol·licitud presentada amb número de registre 2017/7552 de 5 d’octubre de 2017
per la Sra. Calvís Solé, Anna, integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest
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Ajuntament, en què renúncia a la reducció de jornada per incorporar-se plenament al lloc de
treball.
Atès que la Sra. Calvís Solé, Anna gaudeix d’una reducció de jornada d’un terç de l’horari
laboral amb la percepció del 80% de la retribució per tenir cura d’un/a fill/a menor de 6
anys. Acord aprovat per Junta de Govern de data 14 de maig de 2014.
D’acord amb la normativa aplicable al respecte, la Junta de Govern per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Acceptar la petició de renúncia voluntària per reducció de jornada de la Sra. Calvís
Solé, Anna integrant de la plantilla de personal laboral per incorporar-se plenament al seu
lloc de treball.
Segon. Facilitar que la Sra. Calvís Solé, Anna pugui adaptar l’horari a les necessitats de
conciliació de la vida laboral i familiar. La jornada laboral podrà establir-se, en determinats
moments de l’any, entre les 8h i les 9.30h per a l’entrada i entre les 15.30 i les 17.00h per a
la sortida.
Tercer. L’acord tindrà una vigència d’un any, amb inici el dia 15 d’octubre de 2017, sens
perjudici que pugui ser renovat prèvia sol·licitud.
Quart. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal
perquè en tinguin constància.
18.

RECONEIXEMENT 3R. TRIENNI OLIVEROS VILLORBINA, FRANCISCO.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 3r. trienni a favor del Sr.
Oliveros Villorbina, Francisco personal contractat en règim laboral indefinit no fix en el
lloc de treball d’oficial 2a, Grup C, Subgrup C2.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Oliveros Villorbina, Francisco el tercer trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment trienni: 22/10/2017
Grup categoria: C2
Percentatge: 100,00%
Venciment proper trienni: 22/10/2020
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
19.

RECONEIXEMENT 3R. TRIENNI PEREZ BURGOS, ANTONIO

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 3r. trienni a favor del Sr.
Perez Burgos, Antonio personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de
treball d’oficial 1ª, Grup C, Subgrup C2.
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Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Perez
característiques del qual són les següents:

Burgos, Antonio el

3r. trienni, les

Categoria professional: Oficial 1ª (Grup C2)
Dedicació: (100%) 37’50 hores setmanals
Venciment tercer trienni: 06/10/2017
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
20.

RECONEIXEMENT 4T. TRIENNI GARCIA JIMÉNEZ, ANTONI

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr.
Garcia Jiménez, Antoni membre de la plantilla de personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollerussa amb habilitació nacional que ocupa el lloc de treball de secretari
general, Grup A, Subgrup A1 (ref. 001), amb efectes des del dia 12 d’octubre de 2017.
Atès l’exposat, i vist l’informe favorable que obra en aquest expedient, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sr. Antoni Garcia Jiménez, membre de la plantilla de
personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mollerussa amb habilitació nacional, un
trienni del Grup A1 (4t. d’ordre), des del dia 12 d’octubre 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.
21.

RECONEIXEMENT 6È. TRIENNI FABRÉS BARBERÀ, JOAQUIM

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni d’ordre a favor
del Sr. FABRES BARBERA, Joaquim, membre de la plantilla de personal de l’OAM FIRA
DE MOLLERUSSA, en règim laboral indefinit no fix, que ocupa el lloc de treball
d’administratiu, Grup C1 (ref. 003), amb efectes des del dia 1 d’octubre 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 del Sr. FABRES BARBERA, Joaquim, membre de la plantilla de
personal de l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA, en règim laboral indefinit no fix, categoria
laboral administrativa, ref. 003, un trienni del Grup C1 (6è. d’ordre), des del dia 1 d’octubre
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.
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22.

DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA SALA DE GOVERN DEL TSJC DE
NOMENAMENT DE LA SRA. CAPELL CABALLOL, M.DOLORS, EN EL CÀRREC DE
JUTGESSA SUBSTITUTA DEL JUTJAT DE PAU DE MOLLERUSSA.

Per Ordre del Sr. Alcalde, s’informa a la Junta de Govern Local que mitjançant acord de la
Comissió de la Sala de Govern TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA de data
12 de setembre de 2017 s’ha resolt nomenar la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors,
Jutgessa Substituta del Jutjat de Pau de Mollerussa. El nomenament ha estat publicat el BOP
de Lleida núm. 194, del dia 6 d’octubre de 2017.
Als efectes d’informar degudament els òrgans de govern de l’Ajuntament i finalitzar el
procediment corresponent, la Junta de Govern, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada del nomenament de la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria
Dolors , com a Jutgessa Substituta del Jutjat de Pau de Mollerussa.
Segon. Informar a la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors, que conforme allò previst als
articles 8 i 20 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de jutges de pau, en el terminí de 20
dies naturals posteriors al de la publicació del seu nomenament al BOP haurà de prendre
possessió del càrrec. Es fa constar, als efectes oportuns que la durada del mandat es
computarà des de la data de publicació del nomenament al BOP i el nomenament serà per a
un període de quatre anys (article 101. de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder
Judicial.
Tercer. Notificar aquesta Resolució a la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors, i lliurar-li
còpia de l’acord de la Comissió de la Sala de Govern TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA del dia 12 de setembre de 2017 i còpia de la publicació al BOP de Lleida.
23.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta 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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