AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 18 de gener de dos mil divuit. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin LLano,
Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
No 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 1.829,14 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

04/2018
CP C/ VILACLOSA, 12
C/ Vilaclosa, 12
56,50
28,25
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

05/2018
CP C/ PONENT, 30
C/ Ponent, 30
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

181,50
90,75
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:

06/2018
GIRABET PUJOL, NÚRIA
C/ Domènec Cardenal, 56
18,50
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:

07/2018
INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS SL
C/ Joan Burniol, 2
931,09
465,55
0,00
0,00
150,00

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

08/2018
COVIAL 97 F.Z., SL
C/ Ferrer i Busquets, 42
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/09 PRESENTADA PER GAS
NATURAL CATALUNYA SDG, SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA. i de
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA. datada a Lleida
el 16 de novembre de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018 de
data 15/01/2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Rasa Domènec Cardenal, 54.
•
Domènec Cardenal, 54
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.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
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2a.

3a.
4a.

5a.

6a.

7a.

8a.
9a.
10a.

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

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

1.129,90
22,60
12,00

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA. la llicència municipal d’obres
Llicències d'Obres/2018/09, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes
amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
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Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

1.129,90
22,60
12,00

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

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA. PROMOTOR:
JOSEP LAVIN LLANO. EXPEDIENT NÚM.: 01/2018.

Vista la documentació que acompanya la sol·licitud de la llicència municipal per a procedir a
la modificació d’un règim de propietat horitzontal simple, a l’edifici ubicat a la plaça Pla
d’Urgell, 1 de 25230 Mollerussa, a l’empara de l’article 187.1 apartat k) del DLg. 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme, i concordants del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral amb
la següent descripció:
URBANA: Habitatge en primera planta alta de la casa ubicada a Mollerussa, plaça Pla
d’Urgell, núm. 1.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al volum 1803, llibre 90, full 157,
finca 6532.
Referència cadastral: 4709901CG2140N0002LK.
Superfície total construïda de 132 m2, amb un pati de 1,75 m2 i una superfície de 5,19
m2 de balcons.
Quota de participació de l’entitat: 29,87 %
Resultant que la modificació del règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada,
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals, Informe NR 03/2018.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, amb l’abstenció del
Sr. José Angel Lavin Llano en la llicència sobre la qual acredita interès particular i amb els
vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. ATORGAR a la persona interessada la LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR
A LA MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Exp.
01/2018), a l’habitatge ubicat a la plaça Pla d’Urgell, 1 de 25230 Mollerussa, que es
correspon amb la finca registral 6532 i que té la referència cadastral
4709901CG2140N0002LK, conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els
extrems següents:
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La MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ HORITZONTAL suposa la creació de dos elements
diferenciats, els quals, d’acord amb la documentació presentada, tenen les següents
superfícies:
Segons memòria

Segons proforma

66,52 m2

66,52 m2

Superfície útil
Quota participació
Habitatge B
Superfície construïda

--14,22%

56,29 m2
14,29%

73,17 m2

73,17 m2

Superfície útil
Quota participació
Elements comuns

--15,65%
11,39 m2

61,85 m2
15,65%
---

Habitatge A
Superfície construïda

Caldrà modificar la quota de participació de l’habitatge A resultant a la proforma de
l’escriptura de segregació i modificació de la divisió horitzontal aportada, que ha de ser de
14,22%.
La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 32.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REDACCIÓ DE L’ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT I LA COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN
FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA (ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA. FASE 1 I 2). EXP.
01/2018.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració de
l’estudi de seguretat i salut laboral en fase de projecte i la coordinació de seguretat i salut
en fase d’execució de les obres, relatius al Projecte de re urbanització de la Vila closa (fase 1
i 2) i la plaça Major de la ciutat de Mollerussa que es troben dins de l’Àmbit 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: Codis CPV (Vocabulari comú de contractes):
71242000

“Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos”
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71520000

“Serveis de supervisió d’obres”

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
de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, serà necessari que
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 del TRLCSP.
Existeix 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 TRLSCP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de David Graus Robinat amb el DNI núm. 43740586-Z per l’import total de
6.484,40 € IVA exclòs. El facultatiu disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com 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 la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té
objecte la REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA COORDINACIÓ
SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DEL PROJECTE DE
URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA (FASE 1 I 2) I LA PLAÇA MAJOR
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS. EXP. 01/2018.

per
DE
RE
DE

Segon. Autoritzar la despesa per a finançar les obligacions derivades de l’execució del
contracte, a càrrec de la partida pressupostària 10 1533 6190015 de l’exercici 2018.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de DAVID GRAUS
ROBINAT amb el DNI NÚM. 43740586-Z conforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte de serveis és el següent:
- Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut laboral en fase de projecte
- Coordinació de la seguretat i salut en fase d’execució d’obra
Obres de re urbanització de les següents places o vies:
Vila Closa (fase 1):
Plaça de l’Ajuntament
Plaça Manuel Bertrand
Plaça Pla d’Urgell
Carrer Vila Closa (T entre Vila Closa i Plaça Manuel Bertrand, i entre aquest i la Pl. de
l’Ajuntament).
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Vila Closa (fase 2):
Carrer Vila Closa (entre la Plaça Major i la Plaça Pla d’Urgell)
Carreró Vila Closa
Carrer Jacint Verdaguer
Plaça Major
Preu del contracte:
El pressupost d’execució del contracte és de 7.846,12 € IVA vigent inclòs (6.484,40 € +
IVA) amb el següent desglòs:
- Redacció de l’Estudi de seguretat i salut: ____________________ 3.242,20 €
- Coordinació de seguretat: ________________________________3.242,20 €
El pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Terminis d’execució:
Redacció Estudi de Seguretat i Salut laboral (Fase de projecte): Els documents
tècnics hauran de ser entregats a l’Ajuntament en el termini màxim de 15 dies hàbils.
Coordinació de seguretat (Fase d’execució d’obra): El termini s’ajustarà a la durada
real de les obres. S’iniciarà amb l’inici de l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà
amb l’acta de recepció de conformitat amb les obres executades.
Ambdós terminis no hauran de ser necessàriament consecutius.
Criteris per a la redacció dels estudis i coordinació de la seguretat i salut:
Els estudis es redactaran amb subjecció a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals, concretament a allò previst al RD 1627/1997, de 24 d’octubre pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut duran l’execució de l’obra
seran les següents:
Coordinar l’ampliació dels principis generals de prevenció i de seguretat.
Coordinar les activitats de l’obra per tal de garantir que els contractistes i, en el seu
cas, els subcontractistes i treballadors autònoms apliquin de manera coherent i
responsable les mesures preventives.
Informar el Pla de Seguretat i Salut de cada contractista el qual serà posteriorment
aprovat per part de l’Ajuntament.
Planificar els diferents treballs que es desenvolupin simultàniament i coordinar les
diferents empreses que intervinguin en el procés de construcció.
Coordinar les accions i funcions de control de l’ampliació correcta dels mètodes de
treball.
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Custodiar el Llibre d’Incidències, deixant constància de l’incompliment de les
mesures de seguretat.
Adoptar les mesures necessàries per a que exclusivament les persones autoritzades
puguin accedir a l’obra.
Pròrroga i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa, ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu atès que la
factura tindrà els efectes de document contractual, per aplicació d’allò establert als
articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2581
(49/2017), REPARACIÓ I VENDA AL DETALL DE PRODUCTES INFORMÀTICS
(TRASLLAT), C/ ACADÈMIA, 23, LOCAL A PETICIÓ D’IMOLLE SERVEIS
INFORMÀTICS, SL.

En data 9 de novembre de 2017 el Sr. Oscar Zambrano, en representació d ela societat
Imolle Serveis Informàtics, SL, presenta la comunicació municipal de trasllat amb règim de
comunicació prèvia per a l’activitat de reparació i venda al detall de productes informàtics al
carrer Acadèmia, 23, local.
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’activitat en data 9 de novembre de 2017 ,
següent:
Número d’expedient: 2581/49/2017
Titular: IMOLLE SERVEIS INFORMÀTICS, SL
Denominació: reparació i venda al detall de productes informàtics (trasllat)
Emplaçament: carrer Acadèmia, 23, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1934/08.
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.

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

“Informe resolució:
IMOLLE SERVEIS INFORMÀTICS, S.L.
REPARACIÓ I VENDA AL DETALL DE PRODUCTES INFORMÀTICS
C/ Acadèmia núm. 23 local Mollerussa
2581/2017
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NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’activitat de Reparació i venda al detall de productes
informàtics situada al carrer Acadèmia núm. 23, redactat per Josep Maria Serveto Figueras en data
agost de 2017, per a la tramitació de l’expedient en Règim de Comunicació Inici d’exercici d’activitats de
baix risc.
Atesa la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la normativa
vigent signada per Josep Maria Serveto Figueras en data octubre de 2017.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable de 15.11.2017.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a l’interessat que
l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb 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:
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)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
i/o infraestructures de transport existents
-

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

Dependències

Ln(23 h – 7 h)
50
segons

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
35
35
35
Despatxos professionals
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.
Gestió de residus:
Residus de paper, cartró i altres assimilables a domèstics, a contenidors de recollida
selectiva municipal.
Residus de materials elèctrics, informàtics: magatzematge adequat i a gestor
autoritzat.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Caldrà complir CTE SI per a l’ús comercial amb elements de separació entre sectors mínim
EI 90.
Caldrà mantenir la carrega de foc dels magatzems per sota dels 425 MJ/m2, a partir de la
qual es consideraran locals de risc especial i haurà de complir les condicions establertes al
CTE-SI 1 Taula 2.2.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
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-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, etc.
La planta altell només podrà utilitzar-se com a magatzems, d’acord amb el projecte tècnic
presentat, atès que l’altura interior és inferior a 2,5 m.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“

7.

SOL·LICITUD SR. JOSEP AIXALÀ SOLÉ, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.994 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Josep Aixalà Solé, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.994 fila 4ª 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, amb l’abstenció
del Sr. Marc Solsona Aixalà, i amb els vots favorables de la resta d’assistents 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

2.994

Josep Aixalà Solé

4ª

Import

Títol
514,00

7,39

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

SOL·LICITUD SR. VICENTE RODRIGUEZ RAMIREZ, PER A LA CONCESSIÓ
DRETS FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.962 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Vicente Rodriguez Ramirez, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.962 fila 4ª 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:
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Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

2.962

Vicente Rodriguez Ramirez

4ª

Import

Títol
514,00

7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
9.

SOL·LICITUD SR. ANTONIO ABADIAS TORRES, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.870 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Antonio Abadias Torres, vers l’adquisició de concessió
de drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.780 fila 4ª 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

2.780

Antonio Abadias Torres

4ª

Import

Títol
514,00

7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
10.

OFERIMENT DEL SR. LAURO PEROPADRE CEBOLLERO, ADQUISICIÓ DELS
DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2977 FILA 3ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Lauro Peropadre Cebollero, en què ofereix a
l’Ajuntament l’adquisició del drets del nínxol núm. 2.977, fila 3ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, 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. Acceptar l’oferiment presentat i adquirir al titular Lauro Peropadre Cebollero el
nínxol núm. 2.977 fila 3ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances
Fiscals vigents.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
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11.

RENÚNCIES CONCESSIONS DRETS FUNERARIS NÍNXOLS, EXP. 2018/01.

Revisada la relació de concessions de drets funeraris sobre els nínxols del cementiri
municipal que consten en document Annex, s'ha comprovat que els titulars inicials
dels drets són els mateixos sol·licitants o familiars del dret, s'ha acreditat el
pagament de taxes des de la renuncia fins a la data, o la manca del mateix
pagament de les obligacions tributàries fixades per l'Ordenança Municipal.
La circumstància de renúncia expressa, és suficient per la tramitació del
corresponent expedient de reversió directa de les corresponents concessions, sense
perjudici que, en ei seu cas, existir possibles hereus amb dret a la successió, o
qualsevol altra persona interessada, puguin disposar de les restes i determinar el
lloc d'inhumació.
A tal efecte, es procedent que, prèviament al trasllat de restes, es procedeixi a
l'obertura d'un període d'informació pública per termini d'un mes, mitjançant
Edictes al Tauler Municipal i ai BOP de Lleida, en els termes previstos a l'article 83
de ia Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques
í del procediment administratiu comú.
En virtut de quant s'ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Declarar l'extinció de les concessions o drets funeraris sobre els nínxols
del Cementiri Municipal que figuren en la relació annexa. Es fa constar, als efectes
oportuns, que, de conformitat amb allò previst a l'article 21 i ss. de! Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria, cap de les restes cadavèriques inhumades en els nínxols de la relació
adjunta es troba compresa dins el Grup I de l'article 8 i Annex corresponent del
Decret indicat [297/1997], ni s'acredita que l'exhumació hagi de ser sotmesa
autorització judicial.
Segon. Procedir a l'obertura d'un període d'informació pública per termini d'un mes
a partir del dia següent a la publicació ai Tauler Municipal i al BOP de Lleida per tal
que, per part de possibles persones hereus amb dret a successió o qualsevol altra
persona interessada, puguin presentar al·legacions a l'expedient.
Tercer. Transcorregut el termini esmentat, es declararà conclús l'expedient i
l'Ajuntament restarà facultat per procedir a la exhumació de les restes
cadavèriques que s'hi contenen.
La posterior inhumació, s'efectuarà dins el mateix cementiri municipal.
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar les anotacions
oportunes en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent,
tramitant d’ofici la devolució dels imports pagats posteriors a l’anualitat següent a la
sol·licitud de la renuncia.
12.

ADQUISICIÓ TEMPORAL DE NÍNXOLS PER MANCA DE CONSTRUCCIÓ DELS
RESERVATS.

L’Ajuntament de Mollerussa va oferir els drets d’ús la nova zona 8 del Cementiri.
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Entre les persones que van fer la reserva dels drets d’us, es van trobar algunes, que dessota
es relacionen, van morir abans de qe estigués finalitzada la construcció dels nínxols.
Donant aquesta situació, l’Ajuntament va oferir als seus familiars oferir-los un nínxol
“temporal” amb el compromís de que una vegada entregats els nous i previ el temps
preceptiu es poguessin fer les translacions de restes i la recompra de drets d’us al 100% de
l’import de l’adquisició.
Les famílies afectades son les següents:
Beneficiari
Montserrat Rodriguez Llorens
Manuel Rubio Rabaneda
Maria Setó Verdés
Josep Maria Miquel Cobo

difunt
Manuel Cusiné Benavent
Teresa Tarres Aguilar
Francisco Farrçe Gibert
Josep Miquel Fontova

Els preus de les adquisicions temporals van ser el següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.186
3.246
2.990
2.622

Montserrat Rodriguez Llorens
Manuel Rubio Rabaneda
Maria Setò Verdes
Josep Maria Miquel Cobo

609,93
609,93
514,00
514,00

7,39
7,39
7,39
7,39

4ª
4ª
4ª
4ª

En base a tot l’exposat, es reverteixen en favor de l’Ajuntament els drets dels nínxols núm.
3.186, 3.246, 2.990 i 2.622, filera 4ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta, atès que s’acredita que els esmentats nínxols es troben lliures de
restes funeràries, 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. Reversió dels nínxols núm. 3.186, 3.246, 2.990 i 2.622, filera 4ª del Cementiri
Municipal i retornar els ingressos indeguts establerts en les Ordenances Fiscals vigents, en
favor dels que eren titulars dels drets.
Segon. Notificar aquest acord a les persona interessades i autoritzar les anotacions
oportunes en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
13.

PERMUTA NÍNXOLS 3.027, 3.028, 3.029 I 3.030 FILES 1ª, 2ª, 3ª I 4ª, ZONA 6
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (JOSEP GARROFE MORRERES).

Atès que en data 20 de novembre de 2007, per equivocació va esser inhumat el Sr. Enric
Subirós Areny al nínxol 3.027, quin titular es Josep Garrofé Morreres.
Atès que el Sr. Enric Subirós Masana (fill del difunt), en base a memòria del seu pare, no
voldria traslladar-lo al de la seva propietat 3.035.
Atès que per aquest afer al Sr. Garrofé, se l’ha fet l’oferiment de permutar tota la columna
per una de nova en la zona 8.
Vista la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats i en
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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. Autoritzar la permuta, dels drets sobre els nínxols 3.027, 3.028, 3.029 i 3.030,
fileres 1ª a 4ª, per la columna única 331, quins nínxols inclou els 3.483, 3.484, 3.485 i
3.486, fileres 1ª a 4ª, abonant la quantitat diferencial de SET-CENTS (700,00) €, diferència
d’una columna de 4 nínxol individuals al preu de la única.
Segon. Notificar, a l’interessat, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu.
14.

PERMUTA I OFERIMENT NÍNXOLS 3.035 I 3.027 FILERA 1ª, ZONA 6 DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL (ENRIC SUBIRÓS MASANA).

Atès que en data 20 de novembre de 2007, per equivocació va esser inhumat el Sr. Enric
Subirós Areny al nínxol 3.027, quin titular es Josep Garrofé Morreres.
Atès que el Sr. Enric Subirós Masana (fill del difunt), en base a memòria del seu pare, no
traslladar-lo al de la seva propietat 3.035.
Atès que per aquest afer al Sr. Garrofé, se l’ha fet l’oferiment de permutar tota la columna
per una de nova en la zona 8.
Resultant que segons consta en l'informe lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, el
valor segons ordenança, aquest valor és exactament idèntic, ja que son de la mateixa
filera, i zona.
Vista 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. Autoritzar la permuta, dels drets sobre els nínxols 3.027 i 3.035, revertint-se el
3.027 a favor del Sr. Enric Subirós Masana, CEDINT el 3.035 a favor de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Segon. Es justifica la permuta i l’oferiment, atenent el fet que es considera equivalent el
valor entre el preu estimat d'atorgament de concessió sobre els dos nínxols.
Tercer. Notificar, a les persones afectades, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
15.

CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS NÍNXOLS 3.575 I 3.578, FILES 1ª I 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL (ROSA GOMÀ MOLINA).

En data 17 de gener de 2015 va coincidir la inhumació “Angel Pujol Gornè” i “Pepita Molina
Toledo”, trobant-se totes dues famílies al tanatori.
Dies enrere, la Sra. Rosa Gomà, filla de la difunta Pepita, va estar fent el seguiment per
futura adquisició d’un grup de quatre nínxols de la zona 3, essent els 2.223 a 2.226, files 1ª
a 4ª.
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La viuda del difunt Pujol, manifesta voler una columna de 4 nínxols per a tota la família,
però l’àrea de gestió manifesta no tenir cap de disponible, a banda la aparaulada de la de la
Sra. Gomà.
S’examinen els dos casos, i es determina que te prioritat el difunt que ha mort primer,
essent el Sr. Pujol, el qual va morir a Lleida el dia 14 i la Sra. Molina el dia 16 de gener de
2015, assignant-li a la família Pujol la columna que tenia emparaulada la Sra. Goma.
Sota aquesta tessitura, a la Sra. Gomà, la qual estava convençuda de tenir els 4 nínxols, se
li compensa amb la columna corresponent als nínxols 3.575 a 3.578, pagant el preu que en
el seu moment li havien dit que valia.
Examinada la proposta, atès que s’acredita que els esmentats nínxols es troben lliures de
restes funeràries, 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. adjudicar els nínxols 3.575, 3.576, 3.577 i 3.578 files 1ª a 4ª a ña Sra Rosa Gomà
Molina pel preu dels nínxol de la filera 2ª i 3ª del Cementiri Municipal pel preu establert en
les Ordenances Fiscals vigents.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessades i autoritzar les anotacions
oportunes en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
16.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2018/001

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Mª Talens Serra titular de
l’establiment denominat “La Baguetina”, 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: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: gener de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/001

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
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•

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 senyalitzar 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.
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 els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
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 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000025.
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.
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17.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
JAUME MORAGUES ARBONÉS “BAR - RESTAURANT CAN MORAGUES” N. EXP.
OVP-TC: 2018/002

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Jaume Moragues Arbonés titular de
l’establiment denominat “Bar–Restaurant Can Moragues”, 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: JAUME MORAGUES ARBONES
Nom comercial: Bar – Restaurant Can Moragues
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 23
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: gener a desembre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/002

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 senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
•
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:
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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.
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: 1872000026.
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.
18.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2018/003

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Bogdan Felician Pasca titular de
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:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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: 6 m2
Període autoritzat: gener i febrer de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/003

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.
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.
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•
•

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: 1872000038.
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.
19.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, XURRERIA SR. JAUME
BRAÑA APARICIO, N. EXP. OVP-A: 2018/001

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Braña Aparicio, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia 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 la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JAUME BRAÑA APARICIO
Nom Comercial: Xurreria Braña
Ubicació: Av. del Canal - C/ Arbeca
Metres lineals: 4 ml
Període autoritzat: gener i febrer de 2018
N. EXP. OVP-A: 2018/001

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
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•

prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.

Segon. Elevar a definitiva l‘autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 18790000001.
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.
20.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0705

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 0705 ubicada al carrer Ferrer i Busquets núm. 83, i que figura
com a titular a favor de Maria Ortet Pascual.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, 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. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 0705, ubicada al carrer Ferrer i Busquets núm. 83, i que figura com a
titular a favor de Maria Ortet Pascual.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
21.

SOL·LICITUD COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL, EN
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA
26 DE GENER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Carné, en representació de la
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar
el Teatre l’Amistat el dia 26 de gener, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi la 17a.
Jornada “Reg i Futur”.
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.
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La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, en què demana
autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 26 de gener, de les 09.00h fins a les
14.00h, per realitzar-hi la 17a. Jornada “Reg i Futur”.
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.

Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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22.

SOL·LICITUD JOSEP A. GAYA, DELEGACIÓ CAMBRA DE COMERÇ DE
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL 22A.
EDICIÓ MERCAT DE REBAIXES D’HIVERN EL DIA 3 DE FEBRER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la delegació de
la Cambra de Comerç de Mollerussa juntament amb Mollerussa Comercial, en què demanen
autorització per a la celebració del 22a. Edició del Mercat de Rebaixes d’Hivern a diversos
carrers i places de la ciutat, de les 9.30h fins a les 14.00h, el proper dia 3 de febrer de
2018.
Simultàniament, sol·licita facilitar-los 90 cadires, 76 taules, 15 tanques i cinta, la
col·laboració de la Policia Local per al desallotjament de trànsit i tancament dels carrers i
places (C/Jacint Verdaguer, C/Vilaclosa, Pl. Major, Pl. Manuel Bertrand (del C/Ferran Puig
fins al C/ Joan Burniol)). Així com la col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge,
desmuntatge i neteja.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la delegació de
la Cambra de Comerç de Mollerussa juntament amb Mollerussa Comercial, en què demana
autorització per a la celebració del 22a. Edició del Mercat de rebaixes d’Hivern a diversos
carrers i places C/Jacint Verdaguer, C/Vilaclosa, Pl. Major, Pl. Manuel Bertrand (del C/Ferran
Puig fins al C/ Joan Burniol)), de les 9.30h fins a les 14.00h, el proper dia 3 de febrer de
2018.
També s’autoritza facilitar-los les 90 cadires, 76 taules, 15 tanques i cinta, la col·laboració
de la Policia Local per al desallotjament de trànsit i tancament dels carrers i places, així com
de la Brigada Municipal en les tasques de muntatge, desmuntatge i neteja.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
PODER REALITZAR LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE SOCIS AL MUNICIPI
DIVERSOS DIES DE L’ANY 2018

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Solé, en representació de l’Associació
Espanyola contra el Càncer de Mollerussa (AECC), en què demana autorització per muntar
una taula informativa a la Pl. Major els dies 24 de gener, 21 de febrer, 28 de març i 11
d’abril, de les 10h a 13h i de les 17h a les 20.30h, per a realitzar una campanya de captació
de socis per l’Associació.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), a muntar una taula
informativa els dies 24 de gener, 21 de febrer, 28 de març i 11 d’abril, de les 10h a 13h i de
les 17h a les 20.30h, per a realitzar una campanya de captació de socis per l’Associació..
El lloc d’ubicació serà a la Pl. Major (provisionalment), on indiqui la Policia Local.
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Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD TESTIMONIS DE JEHOVA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR UNA PARADETA INFORMATIVA ELS DIMECRES I DISSABTES DURANT
TOT L’ANY 2018.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles Pont, en representació dels Testimonis de
Jehova, en què demanen autorització per muntar una paradeta informativa (un petit carret)
a la plaça de l’Ajuntament al recinte del mercat setmanal (dimecres) i dissabtes durant tot
l’any 2018, de les 10.30h fins a les 12.30h, per difondre publicacions basades en la Bíblia
amb la finalitat de donar consells a les famílies, etc.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als Testimonis de Jehova a una paradeta informativa (un petit carret) al
recinte del mercat setmanal (dimecres) i dissabtes fins al dia 28 de febrer, de les 10.30h
fins a les 12.30h, per difondre publicacions basades en la Bíblia amb la finalitat de donar
consells a les famílies, etc.
El lloc d’ubicació serà a la Plaça de l’Ajuntament (provisionalment), lloc on indiqui la Policia
Local.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
25.

RECONEIXEMENT DEL 10È. TRIENNI AL SR. AYMERICH BALAGUERO, JORDI.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 10è. trienni a favor del Sr.
AYMERICH BALAGUERÓ, JORDI, de la plantilla de personal en règim laboral fix, d’aquest
Ajuntament, adscrit a l’Escala Administració Especial: Subescala Tècnica superior, categoria
A1 (ref. 023) amb efectes des del dia 17 de gener de 2018.
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. AYMERICH BALAGUERÓ, Jordi que forma part de la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, com a coordinadors d’esports (ref. 023), el
10è. trienni d’ordre del grup A, subgrup A1 des del dia 17 de gener de 2018 i amb
efectes econòmics des del mes del venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
26.

RECONEIXEMENT DEL 10È. TRIENNI A LA SRA. ARENY AIGUABELLA, M.
TERESA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 10è. trienni a favor de la Sra.
ARENY AIGUABELLA, M. Teresa de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, Grup A, Subgrup
A2, amb efectes des del dia 18 de gener de 2018.
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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 de la Sra. ARENY AIGUABELLA, M. Teresa de la plantilla de
personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball
d’assessora lingüista (ref. 010), el 10è. trienni d’ordre del Grup A, subgrup A2 des del
dia 18 de gener de 2018 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
27.

RECONEIXEMENT DEL 10È. TRIENNI A LA SRA. SERRET PALAU, MERCÈ.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 10è. trienni d’ordre a favor
de la Sra. SERRET PALAU, Mercé, membre de la plantilla de personal de l’OAM FIRA DE
MOLLERUSSA, en règim laboral fix, que ocupa el lloc de treball d’Administrativa -C1- amb
efectes des del dia 12 de gener de 2018.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. SERRET PALAU, Mercè, que forma part de la
plantilla de personal de l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA en règim laboral fix, un trienni del
Grup C –subgrup C1- (10è. d’ordre), des del dia 12 de gener de 2018 i amb efectes
econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
28.

RECONEIXEMENT DEL 7È.TRIENNI A LA SRA. MARIN CASAS, MARTA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra.
MARIN CASAS, Marta de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, categoria A1,
(Tècnica Grau Superior) Grup A1, (Ref. 030), amb efectes des del dia 02 de gener de 2018.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. MARIN CASAS, Marta, de la plantilla de personal
funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball de Professora
EMMM (Ref. 030), el 7è. trienni d’ordre del Grup A1 des del dia 02 de gener de 2018 i
amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
29.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-12-2017 A
31-12-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2017 a 31-12-2017.
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Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2017 a 31-122017, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
GARCIA
MORENO
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
MARTINEZ
SANCHEZ
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
PEIRON
MAZAS
CALERO
ESTADELLA
PUIG
MARTINEZ
MEGIAS
VARGAS

JUAN
JUAN
DOMINGO
MIRIAM
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME
TOMAS
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
JORGE FELIX
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
847,70
0,00 €
0,00 €
666,72
0,00 €
0,00 €
1.219,20
0,00 €
0,00 €
1.466,85
48,48 €
61,25 €
1.009,62
36,36 €
8,75 €
2.169,27
48,48 €
61,25 €
721,47
48,48 €
61,25 €
819,15
0,00 €
0,00 €
381,00
48,48 €
61,25 €
304,80
24,24 €
43,75 €
304,80
0,00 €
0,00 €
1.390,62
48,48 €
0,00 €
228,60
48,48 €
61,25 €
1.026,30
48,48 €
61,25 €
550,05
24,24 €
8,75 €
685,80
24,24 €
35,00 €
590,55
24,24 €
61,25 €
857,22
48,48 €
26,25 €
438,12
48,48 €
26,25 €
569,64 €
577,50 € 15.677,84

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
30.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-12-2017 A 31-12-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-12-2017 a 31-12-2017.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-12-2017 a 31-12-2017, i que corresponen al
personal següent:

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME

Import
67,34 €
26,18 €
93,52 €

Total
ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
RUIZ
PEREZ
MONTSERRAT
PEREZ
DE LAS HERAS
MARIBEL
SOLE
CASANELLES
M.CARMEN
TUDELA
MIRO
CARME

Import

Total
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES
GAVALDA
LORENTE
VIGATA
SIMO
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVÍ
GAVALDA
LORENTE
AYMERICH
BALAGUERO
MASIP
GOMEZ

JORDI
ALBERT
JOAN

Import
1.038,87 €
422,72 €
129,44 €
Total
1.591,03 €
Import

JAUME
ALBERT
JORDI
ROGER

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
ROSENDO
COT
LLURBA
JORDI
DALMAU
FONTANET
JOAN
NABAU

MATA

JORDI

OLIVEROS

VILLORBINA

FRANCISCO

PASU

71,46 €
54,42 €
99,90 €
244,80 €
470,58 €
Import
182,33 €
194,48 €
11,22 €
242,17 €

IONEL
Total

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

278,46 €
607,75 €
50,49 €
151,47 €
1.088,17 €

RAMON

492,75 €
356,42 €
1.479,37 €

Import
111,26 €
Total
111,26 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
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31.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 01/2018.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 01/2018, que inclou 15 expedients i que importa la
quantitat 5.501,34€.
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 a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
32.

RELACIÓ REDUCCIÓ DE TAXES 01/2018

Examinades les sol·licituds, relacionades als annexos adjunts, de reducció de les tarifes per
recollida d’escombraries i subministrament d’aigua, exercici 2018.
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries regula una reducció del 75% en la tarifa anual d’escombraries per habitatge.
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora del preu públic per distribució
d’aigua regula una reducció del 50% en la tarifa anual de subministrament d’aigua per
habitatge.
Atès que la condició per gaudir de la tarifa reduïda és que la unitat econòmica familiar
acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors al salari mínim inter-professional.
Atès que el salari mínim interprofessional establert per l’any 2016 és de 655,20 €/mes o
9.172,80 €/any, BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2015.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. APROVAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2018, als
sol·licitants relacionats a l’annex I, per reunir els requisits establerts en les ordenances
fiscals esmentades.
Segon. DENEGAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2018, als
sol·licitants relacionats a l’annex II, per NO reunir els requisits establerts en les ordenances
fiscals esmentades.
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Tercer. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de subministrament
d’aigua (Sorea), als efectes oportuns.
Cinquè. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
33.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 01/2018

Vista la relació núm. 1/2018 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 1/2018, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
34.

COMPENSACIÓ DE DEUTES DE RÈTOLS BONET, SL.

Atès que Rètols Bonet, SL té pendent d’ingressar les liquidacions següents, referent a taxa
per la instal·lació d’anuncis, cartelleres, aparadors i vitrines ocupant el domini local, per
publicitat en mupis:
Núm.
liquidació

Període liquidat

Import principal

1709000081

3r. trimestre 2017

102,00

5,10

107,10

1809000003

4t. trimestre 2017

102,00

0,00

102,00

204,00

5,10

209,10

TOTALS

Recàrrec

Import total

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures emeses per Rètols Bonet.
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Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el
següent desglossament:
Import
factura

Import a
compensar

Data factura

Núm. factura

14/07/2017

17120

121,00

121,00

0,00

14/07/2017

17122

181,50

88,10

93,40

302,50

209,10

93,40

TOTALS

Import pendent

Atès que l’article 56 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un
obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits
reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que
reglamentàriament s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORDS:
Primer. Aprovar la compensació de deutes relacionats entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
empresa Rètols Bonet, SL, per import total de 209,10 €.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
35.

ATORGAMENT AL SR. JUAN TALABAR MUÑOZ D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP. 25137-2018-000012403H.

Vist l’expedient tramitat per Juan Talabar Muñoz (amb DNI 45022403 H ) per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Juan Talabar Muñoz
DNI: 45022403 H
Núm. expedient: 25137-2018-00001-2403H
Modalitat: Titular No Conductor
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Data de caducitat: gener 2022
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
36.

ATORGAMENT AL SR. JORDI ROCA GARROFE D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP. 25137-2018-000028153T.

Vist l’expedient tramitat per Jordi Roca Garrofe (amb DNI 40878153 T ) per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Jordi Roca Garrofe
DNI: 40878153 T
Núm. expedient: 25137-2018-00002-8153T
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: gener 2028
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
37.

TARGETA RESIDENTS ZONA BLAVA EXERCICI 2018. EXPEDIENTS APROVATS:
RELACIÓ 01/2018

Ates l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
Atesa la relació de sol·licituds presentades per persones interessades i les quals reuneixen
els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2018, a
les persones que figuren en la relació número 01/2018, conforme els expedients
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individualitzats que la integren. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxes conforme a
allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
38.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 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, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
38.1.- SOL·LICITUD C.B.E. CELICOUNTRY PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES
21 DE GENER I 18 DE FEBRER DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Araceli Capitan, en representació de
C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat els dies 21 de gener i 18 de febrer, de les 10.30h fins a les 14.00h, per
realitzar-hi sessions de balls de country.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell la utilització de l’escenari del Teatre
l’Amistat el dia 21 de gener, de les 10.00h fins a les 14.00h i la utilització de la sala de ball
de l’Amistat el dia 18 de febrer, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi sessions de
balls de country.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•

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.

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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