AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 13 de setembre 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, Sra. Dolors Bargalló
Vidal i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència els regidors, Sr. Josep Àngel Lavin Llano i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
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 135,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

187/2018
C.P CAMI PALAU
Cami Palau, 13
90,00
45,00
0,00
0,00
0,00
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3.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE
PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE. PROMOTOR: ALBERT CAMARASA REÑÉ.
EXPEDIENT NÚM.: 04/2018.

Vista la documentació que acompanya la sol·licitud de la llicència municipal presentada per
Albert Camarasa Reñé, per a procedir a la constitució d’un règim de propietat horitzontal
simple a l’edifici ubicat al C/ Ronda Sant Pere, 15 de 25230 Mollerussa.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral amb
la següent descripció:
URBANA: Casa ubicada a Mollerussa al carrer Ronda Sant Pere, 15.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al volum 2334, llibre 182, foli 4,
finca 10.564.
Referència cadastral: 5108218CG2150N0002SX.
Superfície construïda: 500,50 m2, en una parcel.la de 421,89 m2, ocupant l’edificació
una superfície de 169,00 m2
Resultant que la constitució del règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada,
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals -Informe NR 115/2018-.
Vist l’informe jurídic emès en el que es constata que la sol·licitud de llicència s’empara a allò
establert a la legislació urbanística vigent, en concret el que disposa l’article 187.1 apartat
k) del DLg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme, i articles
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. ATORGAR a les persones interessades la LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
PROCEDIR A LA CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE
(Exp. 04/2018), a l’edifici ubicat al carrer Ronda Sant Pere, 15 de 25230 Mollerussa, que
es correspon amb la finca registral 10.564 i que té la referència cadastral
5108218CG2150N0002SX, conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els
extrems següents:
La DIVISIÓ HORITZONTAL suposa la creació de dos elements diferenciats, els quals,
d’acord amb la documentació presentada, tenen les següents superfícies:
Segons memòria
Entitat 1
Superfície construïda total
Superfície en planta baixa

306 m2
167 m2

Segons proforma
Entitat 1
167 + 139 = 306 m2
167 m2
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Superfície en planta primera
Quota participació
Entitat 2
Superfície construïda total

139 m2
52,64 %
242 m2

139 m2
52,64 %
Entitat 2
138 + 104 = 242 m2

Superfície en planta
Superfície en planta
Quota participació
Elements comuns
Superfície total
Superfície en planta
Superfície en planta
Superfície en planta
Superfície en planta
Quota participació

138 m2
104 m2
43,21 %

138 m2
104 m2
43,21%

12 m2
3 m2
3 m2
3 m2
3 m2
2,14 %

No consta
No consta
No consta
No consta
No consta
2,14%

segona
tercera

baixa
primera
segona
tercera

La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 32.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE COL·LOCACIÓ DE NOU
PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI. EXP. 08/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2018, es va aprovar l’expedient de
contractació del PROJECTE DE COL·LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È
ANIVERSARI. EXP.08/2018, mitjançant el procediment obert i la tramitació administrativa
ordinària amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa del dia
12.07.2018, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini
de 26 dies naturals perquè els licitadors presentessin les propostes. Durant el termini
establert per a la seva presentació, es van presentar les següents ofertes segons ordre
d’entrada al Registre general:
Empresa
GARROFÉ, SAU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES, SAU
VORACYS, SL

Registre d’entrada
2018/7277
2018/7282
2018/7808

data__________
07-08-2018
07-08-2018
07-08-2018
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EDIFISA ENTER, SL

2018/7476

13-08-2018

III. En la data 14 d’agost de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir a
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de les
proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes, atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 140 de la LCSP. En la data 22.08.2018, la Mesa efectuà l’obertura dels “SOBRES
NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentació que els integra als Serveis Tècnics
municipals, a l’efecte de la verificació i adequació del seu contingut als PCAP i PPT, i
posterior valoració.
IV. En la data 27 d’agost de 2018, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració de la documentació continguda en els sobres núm. 2, va proposar
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa EDIFISA ENTER, SL, atès que va presentar la
millor oferta i se la va requerir perquè presentés la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs per participar en la licitació establerts a l’article 140 de la
LCSP i al PCAP.
V. En la data 07 de setembre de 2018 (NRE 2018/8436), ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresa EDIFISA ENTER, SL,
constatant-se pels serveis municipals competents el compliment adequat del requeriment
efectuat per part de la mateixa.
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP estableix que un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi
presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà i posteriorment
l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte, dins del termini no superior a cinc
dies a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
En virtut dels fets i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en desplegament
de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15
de juny, i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, ACORDA:
Primer. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE DE COL·LOCACIÓ DE
NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI. EXP.08/2018, a favor de l’empresa
licitadora EDIFISA ENTER, SL, de conformitat amb la proposta tècnica i en les termes
següents:
1. Pressupost d’adjudicació: 178.475,00 € (IVA inclòs)
2. Execució de les següents millores:
Millora 1: Col·locació d’una estructura amb carril a cada fons de la pista per
a xarxa manual de polipropilè.
Millora 2: Col·locació de dues porteries d’hoquei patins amb xarxa de
quadres.
Millora 3: Realització del marcatge de jocs.
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3. Termini de garantia: 6 anys (1 any + 5 d’ampliació)
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies hàbils,
d’acord amb allò establert a l’article 151.1 de la LCSP.
Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu, no més tard de quinze dies hàbils següents a aquell en el que rebin la
notificació del present acord d’adjudicació els licitadors que han participat en el procediment
de contractació, per la qual cosa l’Ajuntament el requerirà a tal efecte. No podrà iniciar-se
l’execució del contracte sense la prèvia formalització, atès allò que estableix l’article 153.6
de la LCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA. FASES 2 I 3”

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Projecte d’Urbanització de la Vila Closa. Fases 2 i 3. Àmbit Pla de
Barris exp 03/2018”.
Núm. Certificació: Núm. 4
Import: 177.833,72
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen les directores de les obres Sra. Cristina Clotet
Torres i Esther Gatnau Torres amb el conforme del adjudicatari, SERBONIU S.L.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT RECREATIVA. EXPEDIENT
NÚM.: 2618 (31/2018). DESCRIPCIÓ: BAR AMB ZONA DE VENDA DE PA.
EMPLAÇAMENT: CARRER DE DOMÈNEC CARDENAL, 52, LOCAL 1. TITULAR:
RAQUEL OVEJERO BLANCO.

En data 9 de maig de 2018 la Sra. Raquel Ovejero Blanco presenta la comunicació prèvia
d’inici d’activitat recreativa per a un establiment dedicat a l’obertura d’un bar amb zona de
venda de pa al carrer de Domènec Cardenal, 52, local 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que la ubicació de l’activitat reuneix les condicions de
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seguretat conforme la normativa vigent, segons comunicació prèvia del titular de l’activitat,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm.325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’exercici d’activitat següent:
Número d’expedient: 2618/31/2018
Titular: Raquel OVEJERO BLANCO
Denominació: bar amb zona de venda de pa
Emplaçament: carrer de Domènec Cardenal, 52, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

RAQUEL OVEJERO BLANCO
BAR AMB ZONA DE VENDA DE PA
C/ Domènec Cardenal núm. 52 local 1 Mollerussa
2618/2018
MODIFICACIÓ

X

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 30 d’agost de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, revisa la documentació presentada en l’expedient tramitat en règim de
comunicació d’inici d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Joan Marc Garsaball Segura visat núm.
2018/01669 en data 07.05.2018, així com la certificació tècnica signada pel mateix tècnic en
data 08.06.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 10.05.18 de caràcter favorable.
Atesa la sol·licitud de l’interessat i l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de la
Salut de 10.08.2018 s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot incorporant-se les
següents prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)
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ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

local

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)
35
30
35
40
40
35
35

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

Le(21 h – 23 h)
35
30
35
40
40
35
35

Ln(23 h – 7 h)
30
25
35
40
30
25
35

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors 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.
Emissions a atmosfera:
Es prohibeix expressament la instal·lació de qualsevol tipus d’elements per a
la cocció d’aliments (forns, planxes, cuines, creperes, etc.). No s’autoritza la
cocció de pizzes, creps ni altres productes de pastisseria elaborats a
l’establiment. Només s’autoritza la instal·lació d’un forn de pa precuit de
baixa utilització que en cas de problemes de condensació i/o molèsties al
veïnat caldrà desmantellar mentre no disposi de campana extractora i
xemeneia d’evacuació de fums a coberta.
Gestió de residus:
Paper, cartró, plàstics d’embalatges, orgànics 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.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: Bar i
venda de pa.
-
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L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
Caldrà garantir una correcta renovació d’aire a l’establiment.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i
de les activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a
partir de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h,
perllongable mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant
horaris especials en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim permès de l’establiment de 26 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties als veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret
112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions a disposició del públic.
El desguàs d’una de les màquines de climatització no pot anar a parar a la via
pública i s’ha de vehicular cap a l’interior de l’establiment.
La zona d’altell de l’office es mantindrà sense ús per a l’activitat i les escales
d’accés no es podran utilitzar excepte en cas de manteniment d’instal·lacions.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica,
climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ D’INICI DE L’ACTIVITAT
-

7. SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT
DIVERSOS DIES DE SETEMBRE DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Xavier Casals, en representació
de Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, en què demanen autorització per
utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat els dies 13, 20 i 27 de setembre, per realitzar-hi
reunions de la colla.
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,
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•
•
•

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 05.09.18 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 als Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys la utilització de la
sala 2 de l’Amistat els dies 13, 20 i 27 de setembre, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi
reunions de la colla.
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
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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 respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8. SOL·LICITUD AFA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMINADA PER COMMEMORAR EL DIA MUNDIAL
DE L’ALZHEIMER EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2018
Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Joan Artigas, en representació de AFA Mollerussa
Pla d’Urgell, en què demana la utilització de diferents instal·lacions i que se’ls faciliti material
divers per dur a terme la Caminada per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer, del
proper dia 23 de setembre de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.07.18 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 la sol·licitud presentada per AFA Mollerussa Pla d’Urgell, la utilització
de diferents instal·lacions i facilitar-los material divers per dur a terme la Caminada per
commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer, el proper dia 23 de setembre en els llocs
següents:
- DEL PARC MUNICIPAL - SALT DEL DURAN: sortida del parc a la es 09.00h, per
realitzar-hi la caminada fins al Salt del Duran.
- MATERIAL AL PARC MUNICIPAL: facilitar-los 3 carpes, 1 tarima, tanques, un equip de
megafonia, 50 cadires, 3 taules. Així mateix, s’acorda facilitar-los la col·laboració de la
Policia Local i també, poder col·locar dues pancartes per fer divulgació i promocionar la
caminada (una, a la zona de l’entrada del carrer que dóna accés al CAP i al Parc i l’altra,
després de l’accés del passeig del C/Belianes).
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, el control d’entrada als lavabos del Pavelló
Poliesportiu, amb guarda de seguretat, i de la neteja dels mateixos.
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•
•
•
•
•
•
•

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència traucar al 112.
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 d’informar a la Policia dels carrers afectats i horaris.
Les carpes hauran d’estar fixades amb pesos o clavades al terra, En cas de forts
vents s’hauran de desmuntar.
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa,
en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB (A)
(LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80dB (A) (LAeq, 30
minuts) a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i
festius.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9. SOL·LICITUD CONSELL SOCIAL DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE L’ACTIVITAT “VIU LA DIVERSITAT” EL DIA 7
D’OCTUBRE DE 2018
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Xènia Muray, en representació del Consell Social de
Mollerussa, en què demana diverses peticions amb motiu de l’activitat de “Viu la Diversitat”,
de les 10.00h fins a les 14.00h, el proper dia 7 d’octubre de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.07.18 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 la sol·licitud presentada pel Consell Social de Mollerussa per dur a
terme l’activitat “Viu la Diversitat”, de les 10.00h fins a les 14.00h, el proper dia 7 d’octubre
de 2018, i facilitar-los l’espai i materials següents:
- PARC MUNICIPAL: realitzar-hi l’activitat.
S’acorda facilitar-los un escenari, punt de llum, 15 tanques, 100 cadires, 20 taules, 4
carpes, cinta de senyalització, màquina de fer guix per les bitlles i la col·laboració de la
Brigada Municipal per al transport de material i en el muntatge de la barra.
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
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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.
•
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa,
en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB (A)
(LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80dB(A) (LAeq, 30 minuts)
a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliures els recorreguts d’emergència.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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10. SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ECOBENESTAR,
PETICIONS PER AL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2018

EN

QUÈ

DEMANA

DIVERSES

Vista la petició presentada per la Sra. Paqui Font, en representació de l’Associació
Ecobenestar, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 7
d’octubre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi la col·laboració del programa de
radio “Lo Raconet Cultural al Carrer” dins de les activitats de “Viu la Diversitat” organitzades
pel Consell Social.
També demana que se’ls faciliti material per poder dur a terme el programa On-line: una
carpa, dos taules, quatre cadires, un micròfon fix i sense cable, altaveus, taula de so i el rolup Radio Ponent.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 08.08.18 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 Ecobenestar, la utilització de l’espai del Parc Municipal el
dia 7 d’octubre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi la col·laboració del programa
de radio “Lo Raconet Cultural al Carrer” dins de les activitats de “Viu la Diversitat”
organitzades pel Consell Social.
S’acorda facilitar-los una carpa, dos taules, quatre cadires, un micròfon fix i sense cable,
altaveus, taula de so i una lona.
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.
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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.
•
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. La carpa ha
d’estar fixada al terra o amb contrapesos.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa,
en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB (A)
(LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80dB(A) (LAeq, 30 minuts)
a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11. SOL·LICITUD FUNDACIÓ LA PEDRERA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA CARPA A LA CTRA. MIRALCAMP EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2018
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Judit Soler, en representació de la Fundació La
Pedrera, en què demana autorització per muntar una carpa a la carretera de Miralcamp
(entre les Piscines i les instal·lacions del CAP) per a la recollida de signatures per a l’adhesió
del decàleg de bones pràctiques en el qual s’exposa com volen ser tractades les persones
amb dèficit de memòria amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, de les 10.00h fins a les
13.00h, el proper dia 21 de setembre de 2018.
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També demana poder ubicar una taula davant de l’Espai Social de Mollerussa (Av. del Canal)
per dur a terme la mateixa acció.
Així mateix, demana una carpa, sis cadires i una taula.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Fundació La Pedrera a muntar una carpa a la carretera de Miralcamp
(entre les Piscines i les instal·lacions del CAP) per a la recollida de signatures per a l’adhesió
del decàleg de bones pràctiques en el qual s’exposa com volen ser tractades les persones
amb dèficit de memòria amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, de les 10.00h fins a les
13.00h, el proper dia 21 de setembre de 2018.
Així com també poder ubicar una taula davant de l’Espai Social de Mollerussa (Av. del Canal)
per dur a terme la mateixa acció.
S’acorda facilitar-los una carpa, sis cadires i una taula.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12. DESPLEGAMENT DE L’ACCIÓ NÚM. 7 DEL PLA INTERN
D’OPORTUNITATS, FORMACIÓ: SEGURETAT CIUTADANA – 2018

D’IGUALTAT

Amb la finalitat de desplegar, en el marc del Pla de Formació continuada 2017/2019, les
accions previstes per a 2017, la Regidoria de Règim Intern i Igualtat proposa el CURS DE
FORMACIÓ VIRTUAL “SEGURETAT CIUTADANA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE”
Objectius:
- Garantir al cos de la policia local coneixements sobre seguretat ciutadana amb
perspectiva de gènere
- Donar estratègies per aplicar la perspectiva de gènere en el disseny i la planificació
dels espais públics
- Conèixer el marc legal i la xarxa de recursos per a l’abordatge de la violència
masclista
- Garantir una atenció adequada i eficaç des de l’àmbit policial a les dones en situació
de violència masclista
- Reflexionar sobre la incidència i els factors de risc de les agressions sexuals en espais
d’oci nocturn
- Conèixer estratègies de prevenció i bones pràctiques en l’àmbit de les agressions
sexistes en l’oci nocturn
Població destinatària:
El curs està dirigit al personal laboral de l’àrea municipal de Seguretat Ciutadana.
Metodologia i cronologia:
El curs de 15 hores es realitzà en 8 setmanes. El calendari s’escollirà de forma conjunta amb
la tècnica d’igualtat i les formacions es realitzaran durant el 2018.
El curs es desenvoluparà virtualment en la plataforma MOODLE per l’aprenentatge del
campus virtual d’Atena Gender Consulting:
http://www.atenagenderconsulting.eu/campus
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Cada estudiant rebrà les seves credencials personals per accedir al campus, que s’activaran
en el moment en que s’enviarà l’e-mail amb aquestes dades, fins el dia de clausura del curs.
El curs està pensat perquè a través del debat i de la realització d’exercicis es pugui
aprofundir en els continguts i assolir els objectius especificats.
Cada alumna realitzarà les aportacions al fòrum i els exercicis tenint en compte la seva
experiència personal i professional. Es tracta de treure el màxim profit dels conceptes i
instruments que s’aniran estudiant.
Hi haurà un retorn de la professora-tutora del curs durant tota la formació, ja sigui a través
del seu rol de promotora en els fòrums, comentant les vostres aportacions i realitzant
comentaris i avaluant les tasques entregades.
Per facilitar l’organització del temps per l’estudi i el seguiment virtual del curs les activitats
(exercicis i debats) estaran programades des d’un inici i podreu visualitzar en el calendari el
ritme a seguir.
Es podran obrir, seguint sempre el calendari establert, diferents debats contemporàniament.
Els debats restaran oberts durant tot el curs, el que implica que en qualsevol moment s’hi
podrà intervenir.
Els exercicis que realitzarem durant el curs també estaran programats en el calendari.
Continguts:
BLOC 1. Seguretat ciutadana amb perspectiva de gènere.
BLOC 2. Seguretat ciutadana i violència masclista. Aspectes legals i policials. BLOC 3.
Agressions sexuals i oci nocturn.
Difusió i inscripcions:
A través de la Regidoria de Règim Intern i Igualtat es farà arribar la informació pel tràmit
d’inscripció de la formació al personal municipal de Seguretat Ciutadana el mes de setembre
de 2018.
Dates i horari del curs:
El curs te una durada de 15 hores, estructurades en tres blocs temàtics de 5 hores
cadascun.
Inici de la formació el 8 d’octubre i finalització el 19 de novembre de 2018.
Recursos necessaris:
Empresa que proveeix formació
ATENA GENDER CONSULTING. Mònica Gelambí Torrell (persona física amb residència fiscal a
Itàlia)
Número partida IVA: IT05818030487 (número d’identificació fiscal que surt a les factures
electròniques)
Codi Fiscal Italià: GLMMNC74L64Z131Q
Telèfon de contacte: 0039 – 3494151857 / 0034 – 678935167
Adreça fiscal: Via Poppi 30, 50142 Firenze (Italia)
Correu electrònic: gelambi@atenagenderconsulting.eu
Formadores
Mònica Gelambí. Atenea Gender Consulting
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Maribel Bella Orrit, consultora experta en polítiques d’igualtat de gènere.
La formació virtual es realitzarien a la plataforma d’aprenentatge virtual MOODLE de
l’empresa proveïdora.
Pressupost
El pressupost total és de 1.450,00 € ( sense IVA).
Aquesta actuació està inclosa al II Pla intern d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de
Mollerussa 2016-2019, acció núm. 7.
També s’ha demanat una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
amb la quantitat de 1.450,00 € per la implementació de l’acció (dins del denominat
contracte programa, addenda 2018-2019), i que ha de ser justificada a principis del mes de
gener de 2019. Està acceptada i estem pendents de certificació de l’acceptació de la
subvenció per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
S’adjunta la proposta tècnica i el pressupost de l’empresa ATENA GENDER CONSULTING.
13. FACTURACIÓ SOREA GRUP JAUME D’URGELL I RONDA SANT PERE.
Assumpció per l’Ajuntament de part dels imports de la facturació pel subministrament
d’aigua potable a domicili.
Antecedents
La mercantil SOREA, S.A.U. , concessionària del servei municipal de subministre d’aigua
potable a domicili va presentar amb data 29 d’agost documentació referent al compromís
adquirit per l’Ajuntament amb les comunitats de propietaris del Grup Jaume d’Urgell i Ronda
Sant Pere, 30 per assumir part de la facturació pendent de pagament per aquestes dos
comunitats.
Les citades comunitats no disposen de comptadors individualitzats i això provoca problemes
en la determinació dels consums i conseqüent facturació a cada habitatge.
En el cas de Ronda Sant Pere, es motiva els endarreriments en el pagament per l’ocupació
d’un habitatge de forma il·legal. La quantitat que assumiria l’Ajuntament seria de 503,90 €
corresponent a factures pels períodes juny 2015 a desembre 2016, que importen un total de
4.878,27 €.
En el cas del Grup Jaume d’Urgell, es motiva l’endarreriment en el pagament per l’excessiu
consum, provocat per una fluita d’aigua no detectada. La quantitat que assumiria
l’Ajuntament seria de 2.067,27 € corresponent a factures pels períodes setembre 2016 a
juny 2017, que importen un total de 3.067,27 €.
En base a l’anterior es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’assumpció de part de l’import de la facturació emesa per SOREA en
concepte de subministrament d’aigua potable a la comunitat de propietaris de l’edifici Ronda
Sant Pere, 30 per import de 503,90 €.
Segon.- Aprovar l’assumpció de part de l’import de la facturació emesa per SOREA en
concepte de subministrament d’aigua potable a la comunitat de propietaris del Grup Jaume
d’Urgell per import de 2.067,27 €.
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Tercer. Notificar aquest acord a la mercantil SOREA als efectes oportuns.
Quart. Notificar aquest acord al servei d’Intervenció als efectes oportuns.
14. RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
NÚM. 06/2018
Vista la relació número 6/2018, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 38 expedients i que importa la quantitat de 1.197,80 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
15. CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ AV. CATALUNYA”, 1R TERMINI.
Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització
Av. Catalunya” corresponent al 1r. termini, que inclou 198 LIDs i que importa la quantitat
de 70.931,41 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
16. RELACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS 07/2018
Vista la relació núm. 7/2018 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 7 expedients i
que importa la quantitat de 415,90 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 7/2018, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
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Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
17. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 20/2018
Vista la relació núm. 2018/20 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 4 expedients i que importa la quantitat
213,54 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/20, corresponent al període entre els dies 27 d’agost al 2 de setembre de
2018.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
18. RELACIÓ CONVENIS PER A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES 02/2018
L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del segon termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2018.
Vista la relació núm. 2/2018, que s’adjunta com annex, de convenis per a la utilització
temporal de solars per a destinar-los a aparcaments públics de vehicles, corresponent al
segon termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2018.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis per a la
utilització temporal d’aparcaments públics de vehicles, que s’adjunta com annex, dels
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imports equivalents al segon termini de l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2018, per un
import total de 6.426,55 €.
Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
19. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.
No hi va haver assumpte d’urgència.

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

