AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 5 d’abril 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.
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 0,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

60/2018
VILADRICH GINÉ, RAMON
C/ President Macià, 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/59 PRESENTADA PER ADAMO
TELECOM IBERIA SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per ADAMO TELECOM IBERIA SA i de l’informe
emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud de llicència instada per ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. en data 27
de març, número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/2749 de data 27 de
març de 2018, per a l'execució de la següent obra:
Sol·licitud obres Assumpte: Mollerussa. Cates de reparació cruïlla Av. Del Canal i C/ Del
Molí canonades obstruïdes.
PEM: 500,00€
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.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.

2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.

3a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.

4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà
en capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.

5a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

6a.

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.

7a.

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.

8a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.

9a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
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10a.

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.

Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Aquest és l'informe que emet el Facultatiu que subscriu, donat als efectes oportuns."
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

500,00 €
10,00 €
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 ADAMO TELECOM IBERIA SA la llicència municipal d’obres 2018/59,
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:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

500,00 €
10,00 €
12,00 €

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

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT FINANCER D’EQUIPS D’INFORMÀTICA. EXP. 02/2018.

L’objecte de la present contractació és el subministrament d’equips d’informàtica i ofimàtica,
en règim d’arrendament financer (i opció de compra final), pels serveis de les diferents
àrees dels equipaments municipals. Les característiques tècniques dels equips s’incorporen
als respectius Plecs de Clàusules administratives Particulars (Annex 6).
El contracte es tipifica de subministrament, de conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), que pot efectuar-se sota la
modalitat d’arrendament financer o arrendament amb opció de compra, de conformitat amb
allò que s’estableix l’esmentat precepte i el 102.8 del mateix text legal. En virtut d’aquest
contracte, l’Administració té dret a l’ús del bé finançat i com a contrapartida haurà de pagar
un determinat nombre de quotes periòdiques, incloent, a la finalització del contracte, una
opció de compra no superior a una mensualitat (o el valor proporcional si, en el seu cas, es
proposa l’opció de l’adquisició en finalitzar la 1a anualitat).
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En funció d'aquest objecte, la codificació corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú
de contractes (CPV) de la Comissió Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, els codis CPV és el següent: 30000000-9.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció da la memòria justificativa de la
necessitat del contracte, el Plec de les Clàusules Administratives Particulars i l’informe de
legalitat. Així mateix, per la Intervenció de fons s’ha certificat l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades del contracte, de conformitat amb allò
establert a l’article 116.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del SUBMINISTRAMENT EN
RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER D’EQUIPS D’INFORMÀTICA. EXP. 02/2018, sota
la modalitat licitatòria següent:

Tramitació: ordinària

Procediment: obert simplificat
Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de 15 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat
termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores
del darrer dia hàbil. No es permet la presentació de proposicions per correu, conforme allò
establert en l’article 159.3 de la LCSP.
Segon. Les obligacions econòmiques que per a l'Ajuntament es derivin del compliment
d'aquest contracte per a la cobertura de l’import de les quotes proporcionals a l’anualitat
d’inici d’execució, es faran efectives amb càrrec del pressupost municipal vigent.
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i altra documentació de
l’expedient que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i forma
indicats.
Quart. En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
El pressupost de la despesa:
El pressupost dels béns d’equip ascendeix a la quantia de 19.138,35 €, a la qual s’hi
addicionarà l’Import sobre el Valor Afegit per valor de 4.019,05 €, el que suposa un total de
23.157,40 €.
En aquest import base de la licitació, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el
preu d’adjudicació, s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepció de
l’IVA). No seran admeses les ofertes econòmiques d’import superior.
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El preu màxim de l’arrendament financer:
El preu màxim de l’arrendament financer: Per aplicació de la Resolució de 4 de juliol de 2017
de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, l’operació d’arrendament financer no
podrà superar l’import de 19.430,28€ (IVA exclòs).
Condicions financeres del Leasing:
1. El finançament serà articulat mitjançant un contracte de Leasing financer a través del
qual es concertarà simultàniament el servei financer i l’entrega dels béns mobles.
2. L’import final resultant de l’operació serà satisfet en 48 quotes mensuals, més una quota
final per l’import residual per al possible exercici de l’opció de compra per part de
l’Ajuntament.
3. Les condicions màximes financeres del Leasing resten subjectes a la Resolució de 4 de
juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix
el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les
comunitats autònomes i entitats locals.
4. Liquidacions mensuals a partir del mes natural següent a aquell en què es signi l’acta de
recepció del subministrament.
5. Comissions: incloses dins del tipus de licitació.
Cinquè. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
159.2 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Sisè. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats.”
5.

COMUNICACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ACTIVITATS NÚM.: 2608 (21/2018),
VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE REGAL I SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I
PUBLICITAT (AMPLIACIÓ), CARRER DE DOMÈNEC CARDENAL, 56, LOCAL 3 I 5
A PETICIÓ DE NÚRIA GIRABET PUJOL.

En data 15 de març de 2018 la Sra. Núria Girabet Pujol presenta la comunicació municipal
d’ampliació en règim de comunicació prèvia per a l’activitat de venda al detall d’articles de
regal i serveis de disseny gràfic i publicitat al carrer de Domènec Cardenal, 56, locals 3 i 5.
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 14 de
març de 2018, següent:
Número d’expedient: 2608/21/2018
Titular: Núria GIRABET PUJOL
Denominació: venda al detall d’articles de regal i serveis de disseny gràfic i publicitat
(ampliació)
Emplaçament: carrer de Domènec Cardenal, 56, locals 3 i 5
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Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2130/10.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

NÚRIA GIRABET PUJOL
VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE REGAL I SERVEIS DE DISSENY
GRÀFIC I PUBLICITAT
C/ Domènec Cardenal núm. 56 bxs. locals 3 i 5 Mollerussa
2608/2018

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 22 de març de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal,
atesa la documentació presentada en l’expedient tramitat en règim de comunicació d’inici d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte i l’annex al projecte redactat per Núria Polo Escudé en data
març de 2018, així com la certificació tècnica signada per Núria Polo Escudé en data 14.03.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 21.03.18 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors límit d’immissió en dB(A)
L d(7 h – 21
h)

-

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

-

L n(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

-

L e(21 h – 23 h)

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

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

L e(21 h – 23 h)

L n(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

30

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 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:
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- Paper, cartró, plàstics d’embalatges i resta de domèstics: a recollida selectiva municipal
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Caldrà mantenir la carrega de foc de la zona de magatzem per sota dels 425 MJ/m2, a partir
de la qual es considerarà local de risc especial i haurà de complir les condicions establertes al
CTE-SI 1 Taula 2.2.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. Tots els espais amb altures inferiors a
2,5 m només podran utilitzar-se per a l’ús magatzem.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. “

6.

SOL·LICITUD SRA. MARIBEL MAS GUITART, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.622 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Maribel Mas Guitart, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.622 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

2.622

Maribel Mas Guitart

4ª

Import
514,00

Títol
7,39

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

ADDENDA DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL SEGUIMENT SOCIAL
DEL REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES AMB RECURSOS MOLT LIMITATS I/O
PROVINENTS DE DEMANDA DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS.

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat
a l’Ajuntament de Mollerussa la signatura de l’addenda al conveni de col·laboració per al
seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents
de demanda de les administracions locals del 20 de desembre de 2017.
Aquesta addenda al conveni es fonamenta en les disposicions següents:
•

En data 20 de desembre de 2017 es va subscriure un conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, per al seguiment
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social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de
demanda de les administracions locals.
•

A la clàusula primera de l’esmentat conveni, s’estableix que els expedients resolts
derivats de les adjudicacions proposades favorablement per la Mesa de valoració
d’emergències econòmiques i socials de Catalunya que es trobin en les situacions de
vulnerabilitat establertes en el conveni, s’incorporaran mitjançant la corresponent
addenda.

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 Benestar Social, Ciutadania i
Infància, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Incorporar les adjudicacions proposades favorablement per la Mesa, relacionades
en l’annex adjunt a la present addenda.
Segon. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i forma.
Tercer. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització de l’addenda al conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge i el
desplegament d’aquest acord mitjançant la regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància.
---------------------

ANNEX
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL SEGUIMENT SOCIAL DEL
REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES AMB RECURSOS MOLT LIMITATS I/O PROVINENTS DE
DEMANDA DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS
Barcelona, 5 d’abril de 2018

REUNITS
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que
actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut del nomenament efectuat per acord del Govern
de 15 de març de 2011 (DOGC núm.5839, de 17 de març) i en ús de les facultats atorgades per l’article
7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

I d’una altra part, el senyor Marc Solsona i Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que actua en
nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de els funcions que li atribueixen els articles
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya.
Ambdues parts, es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de col·laboració
i
EXPOSEN
I. En data 20 de desembre de 2017 es va subscriure un conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, per al seguiment social del reallotjament de les
famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions locals.
II.- A la clàusula primera de l’esmentat conveni, s’estableix que els expedients resolts derivats de les
adjudicacions proposades favorablement per la Mesa de valoració d’emergències econòmiques i socials
de Catalunya que es trobin en les situacions de vulnerabilitat establertes en el conveni, s’incorporaran
mitjançant la corresponent addenda.
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D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primer. Incorporar les adjudicacions proposades favorablement per la Mesa, relacionades en l’annex
adjunt a la present addenda.
Segon. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i forma.
Tercer. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la formalització
del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge i el desplegament d’aquest acord mitjançant la
regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Jaume Fornt i Paradell
Expedient de Mesa
2016/027698
2016/032104
2017/003235
2017/004603
2017/011819
2017/013467
2017/011782
2017/022550
2017/011805
2017/032040
2017/031202

ANNEX
Ref. Habitatge
25/009785-0043
25/009785-0019
25/009785-0029
25/009333-0009
25/009785-0014
25/012179-0001
25/009785-0009
25/013081-0002
25/013081-0019
25/013081-0011
25/013081-0015

Per l’Ajuntament de Mollerussa
Marc Solsona i Aixalà
Data Mesa
11/01/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
14/06/2017
14/06/2017
12/07/2017
13/09/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017

Cànon mensual
163,27€
22,10€
284,59€
36,19€
45,16€
47,07€
35,12€
48,06€
36,00€
46,31€
33,39€

En referència a les adjudicacions abans indicades en el quadre, proposades favorablement per la Mesa,
l’Ajuntament de Mollerussa es compromet a realitzar el seguiment social de les famílies reallotjades
indicades en el quadre anterior i portar a terme les actuacions recollides al Conveni marc per
comprovar-ne l’evolució i el grau de vulnerabilitat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS
D’ESCOLES DE MÚSICA PER AL SOSTENIMENT DEL SEU FUNCIONAMENT
DURANT EL CURS 2016/2017.

Vista la comunicació de la Direcció General de Centres Públics, del Departament
d’Ensenyament, de 12 de març de 2018 i rebuda per Eacat en data 13 de març de 2018, per
la què es convoca l’atorgament de subvencions a totes les Corporacions Locals titulars
d’Escoles de Música, per al sosteniment del seu funcionament durant el curs 2016/17.
Els criteris per a l’assignació dels ajuts econòmics seran els mateixos que es van establir en
les darreres dues convocatòries i que van ser acordats a la Comissió Mixta del Departament
d’Ensenyament i Entitats Municipalistes:
A. Es destinarà el 60% de la partida pressupostària, tenint en compte el nombre
d’alumnes de 4 a 18 anys i el nombre de minuts lectius setmanals que el professorat de
l’escola de música destina a aquest alumnat, amb un topall màxim de 40 minuts per
alumne.
B. Es destinarà el 40% en base als criteris i percentatges següents:
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a) El 30% tenint en compte el percentatge que suposa la població de 4 a 18 anys
atesa per cada escola respecte a la població total del municipi.
b) El 30% segons la funció social de l’escola (alumnes que estan exempts de
pagament o que tenen una bonificació del 50% o més). No es consideraran, als
efectes del finançament de les escoles de música de les corporacions locals per part
del Departament d’Ensenyament, els alumnes que gaudeixen de la bonificació
considerada per als fills de professors.
c) El 30% en funció de la diversificació instrumental.
d) El 10% en funció de la doble eficàcia, és a dir, en funció de la ràtio
minuts/alumne, amb un topall màxim de 40 i mínim de 22 minuts per alumne.
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli a aquesta subvenció.
Vist els documents denominats “Memòria de l’activitat 2016-2017” i “Estimació d'ingressos i
despeses”.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la comunicació i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. 325/2015 de 15 de juny, ACORDA:
Primer. Acceptar la sol·licitud de subvenció a les corporacions locals titulars d'escoles de
música per al sosteniment del seu funcionament durant el curs 2016/17.
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta comunicació, atenent als imports que figuren en el
document d’estimació d'ingressos i despeses, una subvenció de 360.477,83 €.
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT D'ESCOLES DE MÚSICA DURANT EL CURS 2016/17.
PRESSUPOST DE DESPESES

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

555.062,82€
TOTAL DESPESA:
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:

360.477,83€

555.062,82€

360.477,83€

Tercer. Aprovar la memòria de l'activitat i el document d’estimació d'ingressos i despeses.
Quart. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament
desenvolupament dels acords adoptats.
9.

com

en

Dret

sigui

menester

pel

PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA A LA
TROBADA DE GUITARRISTES A TÀRREGA.

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2017-2018 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat participació de l’escola a la Trobada de Guitarristes que s’efectuarà a
Tàrrega el proper dia 7 d’abril de 2018.
La informació relativa a l’activitat, és la següent:
Descripció de l’activitat: Trobada de guitarres de Nivell Professional i Pràctica 2.
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Població: Tàrrega (Lleida)
Adreça: EMM de Tàrrega. Ateneu de Tàrrega. Av. Generalitat, 5
Telèfon: 973312965
Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 11 alumnes de guitarra a Nivell
Professional i Pràctica 2.
Modalitat d’acolliment: No
Mitjà de transport:
Alumnes: cotxes particulars de cada pare/tutor
Professors: cotxes particulars de cada professor
Calendari del Viatge: : de les 09.30h arribada i concert a les 18.00h
Professors responsables: Àlex Rosanes, Dolors Piñol i Miquel Hortigüela
Finançament de l’activitat: es tracta d’una col·laboració
Autorització dels pares/tutors: Comptem amb les autoritzacions dels pares, les tene a l’escola ja
que han de fer el viatge amb elles.

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint,
però, que es contracti una assegurança, que cobreixi viatges en grups i excursions, el dia
indicat, tant als alumnes com als professors acompanyats.
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dia 7 d’abril de 2018 ha de realitzar l’Escola
Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació de l’escola a la
Trobada de Guitarristes que s’efectuarà a Tàrrega, en els termes que s’ha indicat en els
antecedents.
Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució
i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin
com a hores de dedicació al centre.
Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges
en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants,
amb la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat.
El contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del RDLEG 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU.
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a
Intervenció de Fons.
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. LACATUS CRINA CAMELIA “BAR NEVADA” N. EXP. OVP-TC: 2018/030

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Lacatus Crina Camelia titular de
l’establiment denominat “Bar Nevada”, 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
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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: LACATUS CRINA CAMELIA
Nom comercial: Bar Nevada
Ubicació: Camí d’Arbeca, 16 bxs.
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2018.
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/030

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.
• 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:
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
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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.

•

•
•

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.

Segon. 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.
11.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
VAYOKIR, SL “BAR LASSER” N. EXP. OVP-TC: 2018/031

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Vayokir, SL titular de l’establiment
denominat “Bar Lasser”, 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: VAYOKIR, SL
Denominació de l’establiment: Bar Lasser
Ubicació: Sant Isidori, 2
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: de gener a desembre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/031

2. Condicions de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal número 18.
•
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.
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•

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 el perímetre 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, les quals es transcriuran
en la comunicació.
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.
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 les autoliquidacions practicades, assignant-li els N. LID:
1872000237.
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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12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. Mª DOLORS CORTADA GALVEZ “EL BOMBONET” N. EXP. OVP-TC:
2018/032

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Dolors Cortada Galvez titular de
l’establiment denominat “El Bombonet”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per la interessada, la ocupació
s’efectuaria en tres àmbits:
•
un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
parets
•
un àmbit d’ocupació de 8 m2 (2 x 4), sense elements addicionals.
•
un àmbit d’ocupació de 52 m2 (4 x 8), sense elements addicionals.
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: Mª DOLORS CORTADA GALVEZ
Nom comercial: El Bombonet
Ubicació: C/ Vilaclosa, 14 bxs.
Període autoritzat 1: novembre i desembre de 2018
Metres quadrats: 28 m2 , en l’àmbit següent:
a) un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
parets.
b) un àmbit d’ocupació de 8 m2 (2 x 4), sense elements addicionals.
•
Període autoritzat 2: abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2018
•
Metres quadrats: 52 m2 , en l’àmbit següent:
a) un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
parets.
b) un àmbit d’ocupació de 32 m2 (4 x 8), sense elements addicionals.
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.
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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.
a) Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar
2,00 metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
b) Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació
el titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
•
•

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:
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. 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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13.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MALIENS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 8 D’ABRIL DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Diarra Bakary, en representació de
l’Associació de Maliens, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el
dia 8 d’abril, de les 16.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi una reunió.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 03.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Maliens, la utilització de la sala del Centre Cultural el dia
8 d’abril, de les 16.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
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•

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.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 10 D’ABRIL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de
l’Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 10 d’abril, durant la tarda, per realitzar-hi una conferència.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, la utilització de la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 10 d’abril, durant la tarda, per realitzar-hi una conferència.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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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 COLLA DELS 50 I MÉS, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR UNA SALA EL DIA 14 D’ABRIL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de la
Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar una sala el dia 14
d’abril, de les 19.30h fins a les 22.00h, per realitzar-hi l’assemblea anual.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 i més de Mollerussa, la utilització del Centre Cultural el
dia 14 d’abril, de les 19.30h fins a les 22.00h, per realitzar-hi l’assemblea anual.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
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•
•
•

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.

Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 17 D’ABRIL DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 17 d’abril, de les 08.00h fins a les 11.00h, per realitzar-hi la projecció
d’una pel·lícula.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
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activitat, la Junta de Govern, 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’abril, de les 08.00h fins a les 11.00h, per realitzar-hi la projecció
d’una pel·lícula.
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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•
•
•
•
•

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
Està prohibit fumar.
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 20 D’ABRIL DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 20 d’abril, a partir de les 11.00h, per realitzar-hi un concert.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 12.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra de Mollerussa, la utilització de la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 20 d’abril, a partir de les 11.00h, per realitzar-hi un concert.
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
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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.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL I EL PAVELLÓ ONZE DE
SETEMBRE EL DIA 13 D’ABRIL DE 2018

Vista la petició presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del Centre de Recursos
Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal i el Pavelló
Onze de Setembre el dia 13 d’abril, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi la
Trobada Sardanista amb motiu de l’activitat emmarcada dins del Pla Educatiu de l’Entorn de
Mollerussa.
També demanen un escenari.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
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activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització del l’espai del Parc
Municipal i el Pavelló Onze de Setembre el dia 13 d’abril, de les 09.00h fins a les 14.00h, per
realitzar-hi la Trobada Sardanista amb motiu de l’activitat emmarcada dins del Pla Educatiu
de l’Entorn de Mollerussa.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un escenari.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
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.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
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•
•
•
•
•
•

Està prohibit fumar en tot el recinte tancat i encendre cap tipus de foc.
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora de soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB (A) (LAeq, 60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB (A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL “CRUYFF COURT”
EL DIA 7 D’ABRIL DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp
de Futbol “Cruyff Court” el dia 7 d’abril, de les 15.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi un
mini torneig.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 04.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa, la utilització de les instal·lacions del Camp de
Futbol “Cruyff Court” el dia 7 d’abril, de les 15.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi un mini
torneig.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
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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.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència truca al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència o sortida i el seu recorregut.
•

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD LLIBRERIA DALMASES SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR DUES PARADES DE VENDA DE LLIBRES AL C/JACINT VERDAGUER
NÚM. 5 I 6, DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel titular de la llibreria DALMASES SL, en què
demana autorització per posar dues parades de venda de llibres ubicades al carrer Jacint
Verdaguer 5 i 6 (davant del seu establiment i davant local desocupat) el dia 23 d’abril, amb
motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2018.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a la llibreria DALMASES SL la instal·lació de dues parades de venda de
llibres ubicades al carrer Jacint Verdaguer 5 i 6 (davant del seu establiment i davant local
desocupat) el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2018.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD REBOST DEL PAPER SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR UNA PARADA DE VENDA DE LLIBRES DAVANT DEL SEU ESTABLIMENT
AL C/FERRAN PUIG, 13, DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel titular del Rebost del Paper SL, en què
demana autorització per posar una parada de venda de llibres i de roses davant del seu
establiment, ubicat al carrer Ferran Puig 13, durant la Diada de Sant Jordi, 2018.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Rebost del Paper SL la instal·lació d’una parada de venda de llibres i
de roses davant de l’establiment propi ubicat al carrer Ferran Puig 13, durant la Diada de
Sant Jordi, 2018
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD ACUDAM MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES I DETALLS D’ELABORACIÓ PRÒPIA
DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Carné, en representació de
l’ACUDAM Mollerussa, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses i
detalls d’elaboració pròpia a la plaça de l’Ajuntament el dia 23 d’abril, amb motiu de la Diada
de Sant Jordi, 2018.
Resultant que, tal i com consta en l’acord de la Comissió de Govern de 18 de març de 1998,
la venda de roses, només s’autoritzarà el dia de Sant Jordi, a les entitats i/o col·lectius que
reuneixin els requisits següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en
benefici del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a ACUDAM Mollerussa, la venda de roses el dia de Sant Jordi, 2018.
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Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD ALUMNES INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER POSAR DUES PARADES DE VENDA DE ROSES DURANT LA
DIADA DE SANT JORDI.

Vista la sol·licitud presentada pels alumnes de l’Institut Mollerussa, en què demanen
autorització per posar dies parades de venda de roses, una a la carretera de Torregrossa i
l’altra a la plaça de l’Ajuntament, el dia de Sant Jordi, 2018.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut Mollerussa, la venda de roses el dia de Sant Jordi, 2018.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ALUMNES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL DE MOLLERUSSA
(PTT), EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE VENDA
DE ROSES DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Vista la sol·licitud presentada pel professorat del Pla de Transició al Treball de Mollerussa
(PTT), en representació dels alumnes que el cursen, en què demana autorització per posar
una parada de venda de roses fetes amb llaminadures i roses naturals al municipi, el dia de
Sant Jordi, 2018.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
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Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als alumnes del PTT de Mollerussa, la venda de roses el dia de Sant
Jordi, 2018.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD CREU ROJA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES DURANT LA DIADA DE SANT
JORDI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jonatan Niubó, en representació de la
Creu Roja Mollerussa, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses
ubicada a l’Avinguda Jaume I, 32 (davant de la seu) el dia 23 d’abril, amb motiu de la
celebració de la Diada de Sant Jordi 2018.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Creu Roja Mollerussa la instal·lació d’una parada de venda de roses
ubicada a l’Avinguda Jaume I, 32 (davant de la seu) el dia 23 d’abril, amb motiu de la
celebració de la Diada de Sant Jordi 2018.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE GITANOS DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES
DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jose Antonio Giménez, en representació de l’Associació
de Gitanos del Pla d’Urgell, en què demanen autorització per posar una parada de venda de
roses a la plaça de l’Ajuntament, el dia de Sant Jordi 2018.
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Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Gitanos del Pla d’Urgell, la venda de roses el dia de Sant
Jordi 2018.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
27.

SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 15 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Àngel Ruiz en representació de La Salle
Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti 500 cadires, 1 tarima i 2 escales al centre per
dur a terme les festa finalista dels alumnes de 4t d’ESO, el dia 15 de juny de 2018.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per La Salle Mollerussa, en què demana que se’ls
faciliti 500 cadires, 1 tarima i 2 escales al centre per dur a terme les festa finalista dels
alumnes de 4t d’ESO, el dia 15 de juny de 2018.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
28.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR SRA. SÍLVIA SOLÉ COLL

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Solé Coll de data 5 de març de 2018, núm.
de registre d’entrada 2018/2029, en què demana la prolongació de la reducció de jornada
per interès particular que està realitzant.
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Atesa la normativa al respecte:
•
Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria de l’Estat d’Administracions
públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics. Art.
5
•
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari
al servei de l’Administració de la Generalitat. Art. 20
•
Acord/conveni de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de
Mollerussa. Art. 23.bis
Vist que en l’informe de l’àrea de Seguretat Ciutadana no s’indica inconvenient en la
realització d’aquesta reducció sempre que es tinguin en consideració els aspectes que s’hi
detallen.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar que la Sra. Sílvia Solé Coll integrant de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa, àrea de Seguretat Ciutadana, redueixi la jornada
en un 20% per interès particular amb reducció proporcional de les retribucions, d’acord amb
la normativa al respecte.
Segon. D’acord amb l’informe emès per l’àrea de Seguretat Ciutadana, les condicions
particulars d’aquesta autorització són les següents:
•
•
•

Reducció: Un 20% de l’horari laboral setmanal amb reducció proporcional de les
retribucions.
Horari: Adaptat a les necessitats del servei, serveis especials i esdeveniments del servei
adscrit a la Policia Local.
Durada: La reducció de jornada per interès particular s’iniciarà el dia 8 d’abril de 2018 i
finirà el dia 7 d’octubre de 2018. La incorporació plena al lloc de treball serà el dia 8
d’octubre de 2018.

Tercer. Les condicions generals d’aquesta autorització són les següents:
•
•
•

L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subjecta al règim
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Local.
La reducció de jornada per interès particular és prorrogable. En aquest sentit s’haurà de
demanar mitjançant una sol·licitud i com a màxim un més abans de la finalització de
l’autorització.
Quan en un mateix departament hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que
permet una òptima organització de l’àrea, es tindrà en compte la major antiguitat en el
departament i en cas d’empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la
concessió de la reducció de jornada i s’actuarà amb criteris rotatius.

Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les àrees de Seguretat Ciutadana, Règim Intern, Gestió de
Personal, RRHH i Intervenció de fons perquè en tinguin constància i als efectes jurídics i
econòmics pertinents.
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29.

RECONEIXEMENT DEL 7È. TRIENNI A LA SRA. PIÑOL ALZINA, M. DOLORS.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra.
PIÑOL ALSINA, M. DOLORS, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament,
professora de l’Escola Municipal de Música, especialitat guitarra, subgrup A2 (ref. 074),
adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, un trienni del subgrup A2 (7è.
d’ordre) a partir del dia 1 d’abril de 2018 i amb efectes econòmics des del mes de
venciment.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. PIÑOL ALSINA, M. DOLORS, de la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, professora de l’Escola Municipal de
Música, especialitat guitarra, subgrup A2, ref. 074, adscrita a l’Escala Administració Especial,
Subescala Tècnica, un trienni del subgrup A2 (7è. d’ordre) a partir del dia 1 d’abril 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.
Observacions:
En la nòmina corresponent al mes d’abril de 2018 es reflectiran els triennis següents:
7 triennis del Subgrup A2
30.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 08/2018

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 167.102,06€.
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.
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 08/2018, per import global de 167.102,06€.
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.
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31.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA

No hi va haver assumpte d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores, 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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