AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 4 d’octubre 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 del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr.
Xavier Roure Greoles.
Excusen l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Josep Àngel Lavin
Llano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, 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 363,30€.
ANNEX:

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

198/2018
MARIA LLOMBART MATEO
Av, Canal, 5 2on
0,00
0,00
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Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
0,00
0,00

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

201/2018
JOSE MARIA GRAÑÓ COLOM
Nou Vial Ctra. Miralcamp, 8
212,,20
106,10
0,00
0,00
0,00

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

204/2018
C.P AV. DEL CANAL, 20
Avinguda del Canal, 20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

205/2018
C.P CAMÍ ARBECA, 1
Camí Arbeca, 1
30,,00
15,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/175 PRESENTADA PER
NEDGIA CATALUNYA SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 16 de
juliol de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/7092 de data 01
d’agost de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
Connexió industrial en MOP-49,5 bar (APB) per a subministrament a la indústria Papelera del
Principado SA i de l’informe , emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següent:
“...//...
INFORMO
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1.- Que en data d’agost de 2018, la tècnic que subscriu va emetre un informe en el que es
requeria la següent documentació:
 El projecte haurà d’estar degudament visat, o en tot cas caldrà aportar un certificat
emès pel col·legi corresponent fent constar que el tècnic està col·legiat i al corrent
de l’assegurança de responsabilitat civil.
 Cal aportar l’assumeix de la direcció de les obres per part de tècnic competent.
 Recordem que caldrà sol·licitar els serveis afectats a les companyies subministradores
pertinents.
2.- Que en data de 20 de setembre de 2018 i número de registre d’entrada 2018/9013,
s’aporta la següent documentació:

- Assumeix de la direcció tècnica de l’obra per part de Juan Manuel Belda Martínez,
enginyer tècnic de mines col·legiat amb número 943.
- Certificat de col·legiació del tècnic redactor del projecte, on també es fa constar que
està al càrrec de la pòlissa de responsabilitat civil.

CONCLUSIÓ
Atès tot el que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de
llicència d’obres objecte d’aquest informe, condicionada a que:

-

Amb anterioritat a l’inici de les obres caldrà obtenir l’autorització
favorable d’aquestes per part del Departament de Carreteres.

-

Durant l’execució de les obres, caldrà complir les següents condicions:

1a.

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.

2a.

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
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que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

3a.

Es necessari disposar, amb caràcter previ a l'inici de les obres, de l'acta de control
de l'obra d'acord amb el model que figura a l'annex de l’Ordre TIC/341/2003, de 22
de juliol per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les obres que
afectin a la xarxa de distribució elèctrica soterrada, o d'una comunicació de noafectació emesa per l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent.

4a.

S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis.

5a.

La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.

6a.

El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M. En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i
en voreres 15cm gruix.

7a.

El termini per a iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les és de 5 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 podrán iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

8a.

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.

9a.

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

10a.

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

11a.

Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa.

Fiança reposició de serveis

2.000 €

Fiança gestió de residus

1.375 €

Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns.’’
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
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Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

45.869,12
917,38
458,69

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 NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres Llicències d'Obres
2018/175, 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

45.869,12
917,38
458,69

Tercer. La fiança per reposició de serveis és de 2.000, euros la qual serà retornada una
vegada s’hagin finalitzat les obres i previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.
Quart. El sol·licitant satisfarà la quantia de 1.375 euros en concepte de fiança de
gestió de residus ( Decret 89/2010 ) la qual serà retornada una vegada s’hagin finalitzat les
obres i previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.
Cinquè. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

4.

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA FASE 6-B”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern de data 04
d’octubre de 2018 la CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Ampliació del cementiri municipal de Mollerussa. Fase 6-B
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 2.717,09 €
Exercici econòmic: 2018
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Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres Srs. Aroa Guardiola i
Jordi Capell amb el conforme de l’adjudicatari, AUFUCE, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, 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.

5.

RECEPCIÓ PARCIAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE SÒL INDUSTRIAL 3A
AMPLIACIÓ DE NUFRI. PROMOTOR: NUFRI SAT NÚM.1.596.

Exposició de fets:
I. En la data 13 d’abril de 2018 (NRE 2018/3201), NUFRI SAT NÚM. 1596 va presentar un
escrit per mitjà de la qual va sol.licitar l’inici de l’expedient de CESSIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL NUFRI SAT, 3A AMPLIACIÓ (MODIFICACIÓ I
ACTUALITZACIÓ).
II. En la data 2 de maig de 2018, es va emetre l’Informe tècnic NR 071/2018 en virtut del
qual es va requerir al promotor l’esmena de les deficiències que s’hi posaven de manifest,
quedant en suspès el termini legal de tres mesos per a la recepció de les obres
d’urbanització. En la data 28 de juny de 2018, es va emetre l’Informe tècnic NR 106/2018,
en virtut del qual es va resoldre mantenir en suspens el termini legal de recepció,
condicionat a l’esmena de les deficiències que s’hi establien.
III. En la data 03 d’octubre de 2018, ha estat emès l’informe tècnic favorable (NR
126/2018) amb el contingut literal següent:
...//...
CONCLUSIÓ
Atès a tot el que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la recepció parcial de les obres
d’urbanització objecte d’aquest informe, amb les següents condicions:
-

Caldrà condicionar l’eficàcia de la recepció parcial de les obres a la constitució d’una fiança
pel valor de 55.238,32 €, que correspon a les obres d’electrificació que no s’han realitzat.

-

Per tal de fer eficaç la recepció parcial de les obres d’urbanització objecte d’aquest
informe, cal aportar la valoració econòmica de les obres d’urbanització que si que s’han
realitzat i de les que queden pendents de recepcionar.

-

En cas que es vulgui edificar en la zona que quedarà pendent de recepcionar, caldrà tenir
en compte que s’hauran de dur a terme de manera prèvia o simultània les obres
d’urbanització pendents tal i com es determina en l’article 39 del D 64/2014 de protecció
de la legalitat urbanística.

...//...
IV. En la data 04 d’octubre de 2018, ha estat emès l’informe jurídic en relació a la legislació
aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a cessió parcial de les obres d’urbanització.
Fonaments de dret:
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Atès allò establert a la legislació urbanística vigent i en concret, els articles 59, 180 i
concordants del Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Reglament de
gestió urbanística, article 131 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i article 169 i concordants del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vist allò que disposen els articles 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 53.1.s) 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.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, la Junta de
Govern local, en desplegament de 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 membres presents ACORDA:
Primer. Acceptar la CESSIÓ PARCIAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ EXECUTADES
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ MODIFICAT I ACTUALITZAT DE SÒL INDUSTRIAL
3A AMPLIACIÓ DE NUFRI, lliurades a favor de l’Ajuntament de Mollerussa pel promotor
NUFRI SAT 1.596.
Segon. Supeditar l’eficàcia de l’acord de recepció de les obres d’urbanització, al compliment
per part del promotor de les següents condicions:


Acreditació de la constitució d’una fiança per import de 55.238,32 €, la qual ha de
garantir les obres d’electrificació que no s’han executat en la parcel.la qualificada com a
equipament. La devolució de la fiança es produirà amb l’aprovació definitiva de la
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, que té per objecte que els
terrenys destinats a equipament passin a ser de titularitat del promotor i l’habiliti per
acollir-se a l’excepció reglamentària ICT-BT-10 de data 02 de febrer de 2018, del
Departament d’Empresa i Coneixement.



Acreditació de la valoració econòmica dels serveis que se cedeixen a l’Ajuntament,
conforme allò que estableix l’article 169.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Tercer. Complimentades les condicions indicades en el punt anterior, es procedirà al
lliurament de l’Acta en la qual es formalitzi les cessions de les obres, instal·lacions i
dotacions, que es subscriurà per l’Ajuntament i el promotor conforme allò previst a l’article
169.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Quart. Advertir al promotor que en el cas que pretengui executar obres d’edificació en
l’àmbit que no ha estat objecte de recepció, caldrà que amb caràcter previ o simultani,
executi les obres d’urbanització pendents, la qual cosa haurà d’assegurar amb la constitució
d’una garantia equivalent al 100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’executar,
de conformitat amb allò que estableixen els arts. 39 i 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
La garantia haurà de ser retornada quan siguin recepcionades per part de l’Ajuntament les obres
d’urbanització executades.

Cinquè. Notificar el present acord a les persones interessades en l’expedient, i donar-ne
trasllat als Serveis municipals competents als efectes legals oportuns.
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6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE
JURAT PER AL DISSENY I LA POSTERIOR CONSTRUCCIÓ DE LES TRES
CARROSSES DE LA CAVALCADA DELS REIS DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2018.

Incoat l’expedient de contractació que té per objecte el concurs d’idees amb intervenció de
jurat, per al disseny de les tres noves carrosses reials de la Cavalcada dels Reis de
Mollerussa, i la seva posterior construcció.
Les prestacions objecte del contracte tenen la naturalesa de concurs de projectes amb
intervenció de jurat aplicat als contractes de serveis i de subministrament, per la qual cosa,
de conformitat amb allò establert a l’article 18 de la LCSP, aquest té la qualificació de
contracte mixt i el seu objecte principal es determinarà en funció de quin sigui el major dels
valors estimats dels respectius serveis i subministraments. Pel que fa referència a les
normes especials aplicables al concurs de projectes, es troben recollides als articles 183 a
187 de la LCSP. En funció d'aquests objectes, 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, el codi CPV és el següent:
CPV-7993000-2 Serveis especialitzats de disseny i CPV- 34900000-6 Mitjans de transport.
En l’expedient de contractació s’acredita la resolució justificativa de la necessitat del
contracte en els termes establerts a l’article 28 de la LCSP, la redacció del Plec de les
Clàusules Administratives Particulars i Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat i
el certificat de l’existència de crèdit adequat i suficient emès de conformitat amb allò
establert a l’art. 116.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, 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 i contractació, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la convocatòria de la licitació del CONCURS D’IDEES AMB
INTERVENCIÓ DE JURAT, PER AL DISSENY I LA POSTERIOR CONSTRUCCIÓ DE LES
TRES CARROSSES DE LA CAVALCADA DELS REIS DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2018,
sota la modalitat licitatòria següent:




Procediment: obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació
Tramitació: urgent
Tipus: no subjecte a regulació harmonitzada

Simultàniament, aprovar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del vigent
pressupost municipal i anunciar la licitació pel termini de set (7) 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.
Segon. Conforme allò que estableix l’article 119.1 de la LCSP, atès que cal accelerar
l’adjudicació del contracte per raons d’interès públic, es declara la urgència del
procediment.
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Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques i altra
documentació de l’expedient que hauran de regir el concurs d’idees i determinar els
elements singulars següents:
El cost d’execució del projecte no podrà ser superior a 25.000 euros, inclòs l’import del
premi, que serà de 5.000 euros, el qual inclou el disseny complet de les tres noves
carrosses amb el desglossament següent:
-

20.661,16 € de pressupost net i 4.338,84 € en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit al tipus del 21%.

Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
156.6 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”

7.

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS
L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE
URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. CONVOCATÒRIA 2017.
RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DE JUSTIFICACIÓ.

Es retira de l’ordre del dia.

8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. BOGDAN FELICIAN PASCA “EL NOU 19” N. EXP. OVP-TC: 2018/047.

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







Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: BOGDAN FELICIAN PASCA
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 local (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 9 m2
Període autoritzat: agost, setembre i octubre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/047
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2. Condicions generals de la llicència:

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

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de
Policia i Bon Govern.

En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les
determinacions fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny,
següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de
Mollerussa per a ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires,
queden sotmeses al següent règim horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de
la llicència d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per
terrasses amb taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements
visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà
d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai
públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això
és possible i la calçada ho permet.
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Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a
aquestes finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral
gaudeixin de les condicions estètiques adequades i, necessàriament,
disposaran de tendals, para-sols o similars.




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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID:
1872000292.
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.
9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
LA MARINADA, SCP “CAFETERIA BEETHOVEN” N. EXP. OVP-TC: 2018/048

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per La Marinada SCP, titular de
l’establiment denominat “Cafeteria Beethoven” 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: LA MARINADA, SCP
Nom comercial: Cafeteria Beethoven
Ubicació: Passeig Compositor Beethoven, 8 bxs. (damunt del passeig)
Metres quadrats: 6 m2
Període autoritzat: octubre, novembre i desembre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/048
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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.
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Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per
terrasses amb taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements
visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà
d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai
públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això
és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a
aquestes finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral
gaudeixin de les condicions estètiques adequades i, necessàriament,
disposaran de tendals, para-sols o similars.





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.”

10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. JESUS
BAÑUELOS PLAZA, N. EXP. OVP-Q: 2018/006.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jesús Bañuelos Plaza, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’un quiosc a la via pública o espai d’ús
públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o
espai d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:
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Titular peticionari: JESUS BAÑUELOS PLAZA
Nom comercial: Quiosc Bañuelos
Ubicació: Av. del Canal xamfrà C/Arbeca (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: octubre de 2018
N. EXP. OVP-Q: 2018/006

2.- Condicions generals de la llicència:
 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer,
i previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa.
 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal
per a l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la
naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que
comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini públic
objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si
s’escau.
 La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut
de la facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents,
comportarà la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les
sancions a què doni lloc l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la
xarxa pública, restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema
d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol
activitat municipal o esdeveniment públic.
 No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
 L’espai de l’ocupació serà exclusivament per quiosc, no es pot ocupar amb
taules i cadires.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID:
1877000006.
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. “
11.

SOL·LICITUD JOSEP BALCELLS CULLERÉ, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta
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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 amb els vots
favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a JOSEP BALCELLS CULLERÉ previ pagament dels drets
establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència
municipal de gual permanent, subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1418
Ubicació: C/ Sant Ramon, 4
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial,
entenent-se a aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics
municipals (recaptació) i testimoni a la Policia Local.”
12.

SOL·LICITUD TERESA HERNANDEZ GONZALEZ, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
GUAL PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta
de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots
favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a TERESA HERNANDEZ GONZALEZ previ pagament dels drets
establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència
municipal de gual permanent, subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1419
Ubicació: C/ Sant Jaume, 16
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial,
entenent-se a aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics
municipals (recaptació) i testimoni a la Policia Local.”
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13.

SOL·LICITUD M. CASTELL COTS PASCUAL, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta
de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots
favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a M. CASTELL COTS PASCUAL previ pagament dels drets
establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència
municipal de gual permanent, subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1420
Ubicació: Grup Xavier Montseny, 14
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial,
entenent-se a aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics
municipals (recaptació) i testimoni a la Policia Local.
14.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE TOTS
ELS DILLUNS I LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT TOTS ELS DIVENDRES
DE L’ANY 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en
representació de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització
per utilitzar la sala del teatre de l’Amistat tots els dilluns de l’any 2019, de les 20
hores fins a les 22 hores, i la sala de ball de l’Amistat tots els divendres de l’any
2019, de les 20 hores fins a les 23 hores, per realitzar-hi cursos d’ensenyament de
sardanes.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona
beneficiària i l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix
d’alguna de les finalitats següents:
 Educatives,
 Culturals,
 Artístiques,
 Esportives i
 Altres similars de caràcter social.
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 06.08.18 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’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització per utilitzar
la sala del teatre de l’Amistat tots els dilluns de l’any 2019, de les 20 hores fins a
les 22 hores, i la sala de ball de l’Amistat tots els divendres de l’any 2019, de les
20 hores fins a les 23 hores, per realitzar-hi cursos d’ensenyament de sardanes.
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 respectar l’aforament escenari 129 persones, 200 sala de ball.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior .
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors i BIEs de la
instal·lació i 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.
15.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ DE L’ESCOLA TOTS ELS DILLUNS
DEL CURS 2018-2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Macià, en representació de
l’AMPA Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar el
pavelló de l’escola tots els dilluns del curs 2018-2019, de les 20.30 hores fins a les
21.30 hores, per realitzar-hi l’activitat de zumba.
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 02.10.18 i d’acord amb l’informe
de la regidoria corresponent d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Jordi Macià, en representació de l’AMPA Escola Mestre
Ignasi Peraire la utilització del pavelló de l’escola tots els dilluns del curs 20182019, de les 20.30 hores fins a les 21.30 hores, per realitzar-hi l’activitat de
zumba.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions
municipals destinades a ús o servei públic,
 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per
part de persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social de
requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal prèvia.
 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat
per a la qual se sol·licita l’ús.
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar
les activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats
d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs
esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera
que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats
ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials
eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte
estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense
cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i
comporta pel beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat,
sense que comporti cap dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats
inherents a l’interès públic.
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en
virtut de la facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions
competents, comportarà la revocació de la llicència i, en el seu cas, la
imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament
queda facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses
ocasionades que hauran de suportar la persona física o jurídica, o
l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments o
serveis.
 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli
la ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions
municipals destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari
de l’autorització.
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa
ni subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant
l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions
i de la seguretat en els actes.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al
112.
 S’haurà de tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
 S’haurà de respectar l’aforament per aquesta activitat.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD SAÓ DE PONENT, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS PER A
LA TEMPORADA 2018-2019.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Simón, en representació de Saó
de Ponent, en què demana la utilització de diferents instal·lacions per dur a terme
diverses activitats culturals durant la temporada 2018-2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.09.18 i 28.09.18 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
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membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Simón, en
representació de Saó de Ponent, per la utilització de diferents instal·lacions per
dur a terme diverses activitats culturals durant la temporada 2018-2019, següents:
- SALA TEATRE L’AMISTAT(ESCENARI): els dies 26, 27 i 29 de setembre, 2 i 30
d’octubre, 1,2 i 3 de novembre, 27 i 28 de desembre de 2018. També el 9, 16 i 23
de gener, 6,13, 20 i 27 de febrer, 6 i 13 de març, a partir de les 20 hores, els dies
20,21,22,26,27 i 28 de març, a partir de les 19.30 hores, i el 29, 30 i 31 de març
de 2019.
- SALA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU: els dies 27, 28,29, 30 i 31 d’octubre, 2 i
3 de novembre de 2018.
- SALA 5 (AMB CADIRES I TAULES): els dies 15 i 16 de març de 2019.
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 respectar l’aforament total (sala 5 i el Museu de Vestits) i també
respectar l’aforament total del teatre l’Amistat 680 persones (segons
7.3.4.3 de la memòria tècnica de protecció contra incendis), 551 cadires,
129 resta (Sala Amistat).
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior .
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, i els mitjans d’extinció
d’incendis del teatre i del museu.
 En cas de d’emergència trucar al 112 i seguir les instruccions dels
treballadors del Teatre l’Amistat i del Museu de Vestits de Paper.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD AGRUPAMENT ESCOLTA CAL MET, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS PEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2018.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Claudia Luque Bellver, en representació
de l’Agrupament Escolta Cal Met, en què demana la utilització de diferents
instal·lacions i material divers per dur a terme el pas de branca, el dia 6 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 02.10.2018 i d’acord amb els
informes de les regidories corresponents d’aquesta activitat, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Agrupament Escolta Cal Met,
la utilització de diferents instal·lacions i material divers per dur el pas de branca, el
dia 6 d’octubre de 2018, següents:
- PARC MUNICIPAL: per realitzar l’activitat i tenir accés als lavabos.
- FACILITAR-LOS MATERIAL: 30 taules, 300 cadires, un escenari i un punt de
llum.
Segon. Desestimar la utilització d’un pavelló, en cas de pluja, ja que estan tots
ocupats.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions
municipals destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera
que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats
ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials
eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte
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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.
 Respectar l’aforament total.
 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
80dB (A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h
els dissabtes, diumenges i festius.
 S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
 S’haurà de deixar lliures els recorreguts i portes d’emergència.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar
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al 112.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD AMPA ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
DIVERSES PETICIONS PEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2018.

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. Jordi Macià, en representació
de l’AMPA Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana autorització per la
utilització de diferents instal·lacions de l’escola el dia 7 d’octubre de 2018, per
realitzar-hi la festa d’inici de curs.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 28.09.18 i 02.10.18 i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent en aquesta activitat, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar les sol·licituds presentades pel Sr. Jordi Macià, en
representació de l’AMPA Escola Mestre Ignasi Peraire, per la utilització de
diferents instal·lacions de l’escola el dia 7 d’octubre de 2018, per realitzar-hi la
festa d’inici de curs, següents:
- PATI DE L’ESCOLA
- PAVELLÓ DE L’ESCOLA
Així mateix s’acorda facilitar-los 25 taules i 160 cadires.
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 respectar l’aforament total per aquesta activitat.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
 Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior (pavelló).
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, i els mitjans d’extinció
d’incendis pavelló, i en cas d’emergència trucar al 112.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 27
D’OCTUBRE DE 2018.

Vista la petició presentada per la Sra. Juliana Liseth Salgado, en representació de
la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Mollerussa, en què demanen
autorització per utilitzar el Parc Municipal el dia 27 d’octubre de 2018, de les
14.00h a les 21.00h, per a fer un concert cristià.
També demana 1 escenari, 100 cadires, 3 taules i un punt de llum.
A la vista de la petició presentada i atenent l’informe de la Regidoria corresponent,
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Mollerussa, la
petició per utilitzar el Parc Municipal el dia 27 d’octubre de 2018, de les 14.00h a
les 21.00h, per a fer un concert cristià.
Així mateix s’acorda facilitar-los 1 escenari, 100 cadires, 3 taules i un punt de llum.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
 Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai
públic i en el seu cas del manteniment de l’espai cedit.
 Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de
la seguretat en els actes.
Condicions específiques:
- Tenir localitzada una farmaciola.
- S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de
Mollerussa, en especial s’ha 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 exposada. Horari 9h i les 23h els
dissabtes, diumenges i festius.
- Respectar aforament total.
- Aportar pòlissa i rebut RC.
- Deixar lliures els recorreguts d’emergència.
- En car d’emergència trucar al 112.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap
responsabilitat per l’ús que es faci del material facilitat ni per les activitats
realitzades en els espais públics autoritzats.
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Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ TALMA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR L’ESPAI DE L’OFICINA JOVE TOTS ELS DIMARTS, DIJOUS I
DIVENDRES DEL 15 D’OCTUBRE DE 2018 FINS AL 30 DE MAIG DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mariona Seró, en
representació de l’Associació Talma, en què demana autorització per utilitzar l’espai
de l’Oficina Jove els dimarts, dijous i divendres del dia 15 d’octubre de 2018 fins al
30 de maig de 2019, de les 9.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi el
desenvolupament d’un programa d’inserció laboral anomenat Noves Oportunitats.
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 28.09.18 i d’acord amb l’informe
de la regidoria corresponent d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Talma, la utilització de l’espai de l’Oficina Jove els
dimarts, dijous i divendres del dia 15 d’octubre de 2018 fins al 30 de maig de
2019, de les 9.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi el desenvolupament d’un
programa d’inserció laboral anomenat Noves Oportunitats.
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
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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 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.
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Està prohibit fumar.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors, en cas de
d’emergència trucar al 112 i en cas d’emergència s’haurà de seguir les
instruccions del personal de l’Oficina Jove de Mollerussa.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD DE L’AMPA ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de la Sra. Elisabet Escolà, en representació de l’AMPA Escola Les
Arrels, sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions del centre
del dia 10 d’octubre de 2018, a partir de les 20.00h, per a realitzar-hi un
assemblea general ordinària.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que
es denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics,
regulat en els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
Centres Educatius; es considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents
col·lectius socials sense ànim de lucre, i en concret per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives i altres similars de caràcter social i que
no suposin l’establiment d’obligacions contractuals o de qualsevol altra mena. Això
no obstant, es fa constar que les AMPA’s gaudeixen de preferència en la utilització
d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret
102/2010, de 3 d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i
serveis del col·legis d’educació infantil i primària, la titularitat demanial dels quals
els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.10.18 i d’acord amb l’informe
de la regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer.
Autoritzar a l’AMPA Escola Les Arrels per a la utilització de les
instal·lacions del centre el dia 10 d’octubre de 2018, a partir de les 20.00h, per a
realitzar-hi un assemblea general ordinària.
CONDICIONANTS:
- S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al
112
- S’haurà de tenir localitzats els extintors del recinte
- S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC
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-

Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Respectar l’aforament per aquesta activitat.

Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò
establert en el Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat
als efectes legals oportuns.
22.

SOL·LICITUD SR. RAMON VILALTELLA, EN REPRESENTACIÓ DE CIUTADANS
(C’S), EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA CARPA
INFORMATIVA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL ELS DIES 3 I 24
D’OCTUBRE DE 2018.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Vilaltella, en representació de
Ciutadans (C’s), en què demana autorització per muntar una carpa informativa al
recinte del mercat setmanal, de les 10h a les 13h, els dies 3 i 24 d’octubre de
2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Ramon Vilaltella, en representació de Ciutadans (C’s), a
muntar una carpa informativa al recinte del mercat setmanal, de les 10h a les 13h,
els dies 3 i 24 d’octubre de 2018.
El lloc d’ubicació serà a la parada del Canal núm. 096A de 5m, al costat del Jutjat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
23.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES ELS DIES 5,
17 I 31 D’OCTUBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en
representació de la Regió Sanitària de Lleida, en què sol·licita autorització per
col·locar una unitat mòbil per realitzar mamografies per la detecció precoç del
càncer de mamà els dies 5, 17 i 31 d’octubre de 2018.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:
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Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació de la Regió Sanitària
de Lleida, l’esmentada petició. Es fixa com a indret d’ubicació davant del CAP a la
zona que està habilitada per les ambulàncies a la porta d’urgències.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DEL JOVENT DEL POAL, EN QUÈ DEMANA UN
ESCENARI PER AL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2018.

Es dóna compte de la petició presentada per l’Associació de Jovent del Poal, en què
demanen un escenari per celebrar una activitat solidària denominada “Poal
Solidari” per a recaptar fons del poble Sahrauí, el dia 6 d’octubre de 2018.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de
Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Jovent del Poal la sol·licitud presentada d’un
escenari per celebrar una activitat solidària denominada “Poal Solidari” per a
recaptar fons del poble Sahrauí, el dia 6 d’octubre de 2018.
Serà responsabilitat de l’Ajuntament del Poal el transport (recollida i retorn) del
material.
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.
25.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR SRA. CARME JAUME OMS.

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Jaume Oms, núm. de registre d’entrada
2018/9330, en què demana la prolongació de la reducció de jornada per interès particular
que està realitzant.
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
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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. Carme Jaume Oms integrant de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa, àrea d’ensenyament, redueixi la jornada en un 1/3
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 terç de la jornada laboral setmanal amb reducció proporcional de les
retribucions.
Horari: dilluns: 7 hores; dimarts, dimecres i dijous: 6 hores.
Durada: La reducció de jornada per interès particular s’iniciarà el dia 8 d’octubre de
2018 i tindrà una durada mínima de sis mesos a partir de la data d’inici.

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, si escau. 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 d’Ensenyament, Règim Intern, Gestió de Personal,
RRHH i Intervenció de fons perquè en tinguin constància i als efectes jurídics i econòmics
pertinents.

26.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR SRA. SÍLVIA SOLÉ COLL.

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Solé Coll, núm. de registre d’entrada
2018/7984, en què demana la prolongació de la reducció de jornada per interès particular
que està realitzant.
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
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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’octubre de
2018 i finirà el dia 7 d’abril de 2018. La incorporació plena al lloc de treball serà el dia 8
d’abril 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.

27.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 33/2018.
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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 725.958,21€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 4 d’octubre existeixen 189
factures sense consignació pressupostaria per import global de 125.433,25€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
725.958,21€.

la

relació

de

factures

número

33/2018,

per

import

global

de

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.
28.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 8/2018.

Vista la relació núm. 8/2018 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 4
expedients i que importa la quantitat de 1.894,51 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i
següents del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò
que s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes
tributaris que figuren en els expedients inclosos en la relació número 8/2018, així
com la determinació del nombre de quotes, import del principal i dels interessos de
demora i dates de venciments, que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats
tributaris beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació
indicada anteriorment, amb determinació individualitzada de la referència a
l’objecte tributari de què es tracta, nombre de quotes, import del principal i dels
interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
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Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
29.

ATORGAMENT A LA SRA. M. JOSEFA FERNANDEZ PUERTAS D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00056-7919D.

Vist l’expedient tramitat per M Josefa Fernandez Puertas (amb DNI 40817419 D )
obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: M Josefa Fernandez Puertas
DNI: 40817419 D
Núm. expedient: 25137-2018-00056-7919D
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: octubre 2028
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
30.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i cinc minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde accidental es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal., juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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