AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 10 d’octubre de 2019. A
la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé
Cirés, i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia
Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
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. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,amb l’
abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirès en la llicència d’obres núm. 280/2019 sobre la qual
acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents, 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 670,45 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

266/2019
FRANCISCO JAVIER MAJORAL SOBERÀ
C/ MIGDIA, 6
59,90
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

272/2019
TECNICAS E IMAGEN CORPORATIVA
PL.AJUNTAMENT, 4
15,85
12,00
0,00
0,00
0,00

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

273/2019
C.P C/ MALLORCA, 1
C/ MALLORCA 1
112,68
56,34
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:

276/2019
MIGUEL GONZALEZ MARTIN
C/ ORIENT, 14 1-1
206,98
103,49
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:

278/2019
LIDIA BEATRIZ RIBES DASI
AV DE LES GARRIGUES, 10 3-3
30,00
15,00
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:

279/2019
GRAUS TERRASOS I PAVIMENTS
CAMI VELL DE MIRALCAMP 3
12,00
12,00
0,00
2.000,00
0,00

Número d’Expedient:

280/2019
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Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

GARROFE SAU
JOSEP CASANOVES, 20 ESC C, 2-2
22,20
12,00
0,00
0,00
0,00

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

283/2019
C.P ONZE DE SETEMBRE, 19
ONZE DE SETEMBRE, 19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS
EDIFICIS PRESENTADA PER EVA ROMEU SOLÉ Exp. _2019/01. (LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 2018/164).

Vista la documentació presentada per EVA ROMEU SOLÉ, posant en coneixement de
l’Ajuntament, mitjançant la preceptiva COMUNICACIÓ PRÈVIA, que vol dur a terme la
primera utilització i ocupació de la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a
l’Avinguda del Canal, 57 de 25230 Mollerussa, relatiu a l’Expedient d’obres número
2018/164, aprovat per acord de la Junta de Govern local de data 17.08.2018.
Verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el seu cas,
efectuades les comprovacions pertinents, els Serveis Tècnics municipals han emès INFORME
FAVORABLE (NR 045/2019).
Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
económica (DOGC 24 de juliol de 2015), modifica l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme que resta redactat de la
manera següent: 3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, amb el text següent:
Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles
187.2 i 187 ter, els actes següents:
…/…
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
.../...
Vist allò establert a l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Protecció de la legalitat urbanística en el qual s’estableix que només es pot
utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti, després que hagi transcorregut el
termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència
aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística
atorgada.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, al Reial
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, al Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta de legislació
aplicable al règim jurídic de la primera utilització o ocupació dels edificis.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de
juny,i a proposta de la Regidoria d’urbanisme, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a l’expedient de PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ de la
construcció de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a l’Avinguda del Canal , 53 de
25230 Mollerussa. Exp. 01/2019. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/164).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient per l’import de
300,00 €.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR MIXTE DE SUBMINISTRMENT I
SERVEIS: LLICÈNCIA D'ÚS I MANTENIMENT DEL PROGRAMA INFORMÀTIC
DRAG DISPOSITIU DE RECURSOS PER AGENTS DE POLICIA.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de la llicència d’ús, actualització i
manteniment del Programa informàtic DRAG Dispositiu de Recursos per Agents de Policia.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixte de subministrament i
serveis, d’acord amb allò establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’esmentat precepte estableix el
règim jurídic de la preparació i adjudicació del contracte disposant que per a la determinació
del seu objecte principal, s’haurà d’atendre a quin sigui el major dels valors estimats dels
respectius contractes, en aquest cas, el de subministrament. Per que fa referència al règim
jurídic dels efectes, compliment i extinció del contracte, aquests es determinaran d’acord
amb allò establert a l’art. 122.2 in fine de la LCSP, el qual disposa que s’haurà d’atendre a
les normes aplicables a les diferents prestacions fusionades en el mateix. A l’objecte del
contracte li correspon el codi CPV 72268000-1 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2019, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de l’empresa
DRAGCLIC, SL amb el CIF: B65001893, el qual es considera el millor en termes de qualitatpreu per part de l’òrgan de contractació. Així mateix, s’ha constatat que l’empresa disposa
de la capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte, conforme requereix l’article 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS que té
per objecte l’adquisició de la LLICÈNCIA D'ÚS I MANTENIMENT DEL PROGRAMA
INFORMÀTIC DRAG DISPOSITIU DE RECURSOS PER AGENTS DE POLICIA.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR a favor de DRAGCLIC, SL amb el CIF:
B65001893, en els termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 3.960,93 € (IVA inclòs)
a) Preu llicència d’ús: 245,88 € IVA exclòs x 12 mesos = 2.950,56 € + 21% IVA =
3.570,18 € (IVA inclòs).
b) Preu posada en marxa del programari: 122,94 € + 21% IVA = 148,75 € (IVA inclòs)
c) Preu traspàs de dades d’altres programes informàtics: 0,00 €
d) Preu per activació del servei DRAGAlert: 200,00 € + 21% IVA = 242,00 € (IVA
inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament i els
serveis en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.



Durada del contracte:
La durada del contracte s’estableix pel termini d’un any amb efectes des del dia 01 de
setembre de 2019.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L’ESCOMESA DE L’EDIFICI
DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND.

L’objecte de la present contractació es l’execució del PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L’ESCOMESA DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND, redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament,
amb un pressupost d’execució per contracta per import de 13.765,15 € IVA inclòs.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte és la 45315600-4: “Instal.lacions de baixa tensió”
que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe de l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que
les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa
l’article 118.2, al tractar-se d’un contracte d’obres, en l’expedient s’incorpora el Projecte
tècnic el qual ha de ser objecte d’aprovació conforme estableix l’art. 37.6 del ROAS.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
queda acreditada mitjançant l’informe emès per part de la Intervenció de Fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 40.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents i vist el pressupost d’execució de les obres presentat per
part de l’empresa INSTAL.LACIONS GLOBALS DE PONENT, SL amb el CIF: B25754490,
aquest ha estat considerat per part de l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de
qualitat-preu. Així mateix, queda acreditat que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i
habilitació professional per a executar el contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la
LCSP.
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 RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i
a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. APROVAR el PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN
BAIXA TENSIÓ DE L’ESCOMESA DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND,
i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la seva
execució.
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Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de INSTAL.LACIONS
GLOBALS DE PONENT, SL amb el CIF: B25754490, en els termes que es descriuen
seguidament:



La retribució del contracte: 10.236,88 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la certificació d’obres i de la
factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució i supervisió de les obres:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’un mes, sota la supervisió de la
Direcció facultativa, i s’iniciaran amb l’Acta de comprovació del replantejament,
sempre i quan hagi estat aprovat i notificat el Pla de Seguretat i Salut en el treball.



El Pla de seguretat i salut:
L’adjudicatari haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en base a l’Estudi bàsic de
Seguretat i Salut que incorpora el document tècnic, el qual haurà de ser aprovat abans
de l’inici de l’obra, previ informe pel Coordinador de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.



Recepció de les obres:
La recepció de les obres es formalitzarà en una acta on es farà constar que les obres
s'han executat dins del termini fixat en el contracte i d'acord amb el "document tècnic"
aprovat per l'Ajuntament i adjudicat per l'òrgan de contractació

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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6.

DETERMINACIÓ DELS DIES FESTIUS D’OBERTURA COMERCIAL ANY 2020.

El DOGC 7910 de 04.07.2019 va publicar l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual
s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i
dies festius per als anys 2020 i 2021.
L’article 5 d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de
19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció,
es preveu que els ajuntaments poden afegir dos dies addicionals d’obertura per als
establiments comercials del seu municipi.
Tenint en compte el suggeriment formulat per la Delegació a Mollerussa de la Cambra Oficial
de Comerç i Indústria de Lleida i per l’associació municipal de comerciants Mollerussa
Comercial, com a òrgans representants dels establiments municipals, en què demanen que
els dos festius per l’any 2020 siguin el 8 i el 27 de desembre.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Determinar que els dos dies que ha de fixar l’ajuntament per poder romandre oberts
els establiments comercials durant l’any 2020, d’acord amb l’exposat, siguin el 8 i el 27 de
desembre.
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç, com a òrgan competent en
matèria de comerç.
Tercer. Donar publicitat d’aquest acord pels mitjans que es considerin adients, per tal de
que, als efectes oportuns, tots els possibles interessats tinguin coneixement, un cop sigui
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a instàncies del Departament
d’Empresa i Coneixement.
7.

SOL·LICITUD ESGLÉSIA DEU D’AMOR, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CAMP DE FUTBOL “JOHAN CRUYFF COURT” CADA DIVENDRES

Es retira de l’ordre del dia.
8.

SOL·LICITUD XAVIER ESCOLÀ CABAÑAS, 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 la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019,
de 21 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a XAVIER ESCOLÀ CABAÑAS 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: 1438
Ubicació: Ronda Sant Pere, 44
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
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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.
9.

SOL·LICITUD ANTONIO MUÑOZ POLO, 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 la
Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
358/2019, de 21 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a ANTONIO MUÑOZ POLO 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: 1439
Ubicació: Carrer Josep Casanoves, 17
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.
10.

SOL·LICITUD DE DESISTIMENT DE MOLLERUSSA COMERCIAL DELS ACORDS
ADOPTATS EN JUNTA DE GOVERN DELS DIES 29 D'AGOST I 26 DE SETEMBRE
DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Alejandro Català, en representació de
Mollerussa Comercial, en què demana el desistiment dels acords adoptats en la Junta de
Govern del dia 29 d’agost de 2019, en què demanava diverses peticions per celebrar el
Mercat de Segona Ma i també l’acord adoptat en la Junta de Govern del dia 26 de setembre,
en què demanava material divers per la celebració d’aquest mercat.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial per al desistiment dels
acords adoptats a la Junta de Govern del dia 29 d’agost i 26 de setembre de 2019.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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11.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALA TEATRE AMISTAT EL DIA 29 DE
MAIG DE 2020 PER AMPA INSTITUT LA SERRA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè Matiño, en representació de
l’AMPA Institut la Serra, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre Amistat el
dia 29 de maig de 2020, per realitzar-hi l’acte de lliurament de les orles dels alumnes de 2n
de Batxillerat.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Institut la Serra, la utilització de la sala del Teatre Amistat el
dia 29 de maig de 2020, per realitzar-hi l’acte de lliurament de les orles dels alumnes de 2n
de Batxillerat.
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:

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Tenir localitzats els mitjants d’ extinció d’incendis.

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’ interior

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar l’aforament total Teatre Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat en cas d’ emergència.

En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA TEATRE AMISTAT EL DIA 29 DE MAIG DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Rovira, en representació de
l’INSTITUT MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat
el dia 29 de maig de 2020 per a dur a terme l’acte de lliurament de les orles de l’alumnat.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 30.08.2019 la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. DESESTIMAR a l’INSTITUT MOLLERUSSA, per la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat donat que l’espai està reservat per una altra activitat el dia 29 de maig de 2020.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA EL DIA 12 D’OCTUBRE
DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Mamadou Seck, en representació de
l’Associació Senegalesa Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Parc de la
Serra per dur a terme la trobada anual de socis el dia 12 d’octubre de 2019, de les 10h a les
19:30 h.
També demana 160 cadires, 20 taules i 1 equip de so amb micròfon.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.09.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada per l’Associació Senegalesa Mollerussa, en què
demana autorització per utilitzar el Parc de la Serra per dur a terme la trobada anual de socis
el dia 12 d’octubre, de les 10h a les 19:30 h.
S’acorda facilitar-los 160 cadires, 20 taules i equip de so amb micròfon.
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.

Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.

No fer foc fora de la zona de les barbacoes i tenir un extintor.

S’haurà d’aportar assegurança RC.

S’haurà tenir una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

S’ha de complir l’Ordenança Reguladora de soroll i vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq,30 minuts)
a la façana més exposada. 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.
14.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS SALA TEATRE AMISTAT EL DIA 5 DE JUNY
DE 2020 PER AMPA INSTITUT LA SERRA-ORLES 4T ESO

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè Matiño, en representació de
l’AMPA Institut la Serra, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre Amistat i
sala annexa, el dia 5 de juny de 2020, per realitzar-hi l’acte de lliurament de les orles dels
alumnes de 4t d’ESO.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Institut la Serra, la utilització de la sala del Teatre Amistat i
sala annexa, el dia 5 de juny de 2020, per realitzar-hi l’acte de lliurament de les orles dels
alumnes de 4t d’ESO.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
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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:

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Tenir localitzats els mitjants d’ extinció d’incendis.

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’ interior

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar l’aforament total Teatre Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta. Sala Ball
annexa 200 persones.

Seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat en cas d’ emergència.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR ELS PAVELLONS FIRALS ELS DIES 11 I 12 D’OCTUBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francisco Sans, en representació de la
Colla dels 50, en què demana autorització per utilitzar els Pavellons Firals els dies 11 i 12
d’octubre, per celebrar-hi la Festa dels 80.
També demana l’escenari gran i instal·lació elèctrica.
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 07.08.19 i d’acord amb els informes
corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a Colla dels 50, la utilització dels Pavellons Firals (Pavelló Pla d’Urgell,
Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd) els dies 11 i 12 d’octubre, per celebrar-hi la Festa dels
80.
S’acorda facilitar-los l’escenari gran i instal·lació elèctrica.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS
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En la petició es demana Pavelló Firal, però per dur a terme aquesta activitat són
necessaris els 3 pavellons, a part és necessitarà algun dia més posteriorment per al
seu desmuntatge, el 13 i/o 14.
Ambulància (activitat musical de +1.000 persones)
Vigilants i controladors (a concretar nombre segons el PAU i estructura del concert)
Serveis wc. S’han de llogar per arribar a la ràtio marcada pel Decret 112.
Escenari que compleixi requisits Decret 112/2010 i codi tècnic accessibilitat.
Habilitar aparcament i tall de carrers, recomanació feta per Policia Local.
Prohibit fumar
Respectar aforament total
Deixar lliures totes les portes d’emergència i el seu recorregut.
Fer memòria de seguretat i d’activitat encara que organitza l’ajuntament, de cara a
tenir la informació de l’activitat, ja que és activitat d’aforament molt alt. (horaris,
actuacions, etc...)
S’ha de complir la normativa d’instal·lacions elèctriques temporals.
Prohibida l’entrada a menors 16 anys.
Prohibida la venda d’alcohol a les persones de 16 i fins 18 anys.
Prohibit treure begudes alcohòliques a l’exterior dels Pavellons Firals.
Els materials com cortines, malles o similars seran de material classe 1 UNE EN
13773:2003, amb el seu corresponent certificat.
Qualsevol element instal·lat que pugui suposar un risc per al públic ha de ser
comunicat a l’Ajuntament per a la seva valoració.
L’assegurança de R.C. que cobreixi l’esdeveniment serà la que tingui en vigor
l’Ajuntament i que cobrirà de 2.500 i fins a 5.000 persones d'aforament autoritzat:
2.000.000 € de capital assegurat. Segons Decret 112.
Les normes de seguretat i procediments en cas d’emergència estan contemplades en
el PAU en vigor dels Pavellons Firals.
En cas d’emergència trucar al 112
Pel que fa al Pavelló 125è Aniversari hi ha pràctica esportiva, pel que s’haurà de
coordinar amb la Regidoria d’Esports les franges d’ús.
No està permès fer cap tipus de foc, cuinar dins del pavelló, ni tampoc fumar en cap
dependència del pavelló.
Els Pavellons s’hauran de retornar nets i la brossa recollida.
Podran disposar dels sanitaris del Pavelló.

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 317.

Examinat l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal de
Gual Permanent, número 317, ubicada al C/ Sant Jordi, 4, baixos, i que figura com a titular a
favor de Salvador Segura Garcia.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny de 2019, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer.- Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 317, ubicada al C/ Sant Jordi, 4, baixos, i que figura com a titular a
favor de Salvador Segura Garcia
Segon.- La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
17.

SOL·LICITUD ALBADA, ASSOCIACIÓ DE DONES PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT
TOTS ELS DIMECRES D’OCTUBRE DE 2019 FINS A JUNY DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Albada, Associació de Dones del Pla
d’Urgell, en què
demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat tots els dimecres a partir de l’1
d’octubre
de 2019 fins al 30 de juny de de 2020, de les 20:00 h fins a les 21:15 h per realitzar-hi ball
rítmic i
de salsa.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.09.19 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’Albada, Associació de Dones del Pla d’Urgell, a utilitzar la sala de ball
de l’Amistat tots els dimecres a partir de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de juny de de 2020,
per realitzar-hi ball rítmic i de salsa.
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.
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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.

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació

Respectar aforament total 200 persones

Aportar pòlissa i rebut RC

En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
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Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES ELS DIES 16,
23 I 30 D’OCTUBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació del
Departament de Salut, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mama els dies 16, 23 i 30
d’octubre de 2019 (Exp. 2334-278-2019).
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació del Departament de Salut, en
què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per realitzar mamografies per la
detecció precoç del càncer de mama els dies 16, 23 i 30 d’octubre de 2019. (Exp. 2334-2772019).
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. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ALBADA, ASSOCIACIÓ DE DONES PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT
TOTS ELS DILLUNS I DIJOUS D’OCTUBRE DE 2019 FINS A JUNY DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Albada, Associació de Dones del Pla
d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat tots els dilluns i
els dijous, a partir de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de juny de de 2020, de les 18:30 h a
les 20:00 h, per realitzar-hi ball de línea.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.09.19 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’Albada, Associació de Dones del Pla d’Urgell, a utilitzar la sala de ball
de l’Amistat tots els dilluns i els dijous, a partir de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de juny de
de 2020, per realitzar-hi ball de línea.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

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

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:











Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
Respectar aforament total 200 persones
Aportar pòlissa i rebut RC
En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
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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 SRA. ANTONIA PLASA, EN REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS
PASSEIG LA SALLE, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA AL
CARRER EL DIA 12 D’OCTUBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels veïns del Passeig La Salle (del núm. 1 al 5),
demanant autorització per fer una festa (dinar/berenar) al carrer, de les 12.00h fins a les
21.00h, el dia 12 d’octubre de 2019.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, als veïns del Passeig La Salle (del núm. 1 al 5) la celebració d’una Festa
(dinar/berenar) al carrer, de les 12.00h fins a les 21.00h, el dia 12 d’octubre de 2019.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:



Autoritzar el tancament del carrer al trànsit i prohibir l’estacionament de vehicles durant
les hores de celebració de la festa.
Condició: a partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar el descans dels veïns.

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD IRTA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER ALS DIES 16 I 17
D’OCTUBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Forcada, en representació
d’IRTA, en què demana que se’ls faciliti 250 cadires, escenari amb potes i dos contenidors els
dies 16 i 17 d’octubre, amb motiu de la celebració de la XXIV Jornada Fructícola.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud d’IRTA i facilitar-los 250 cadires, escenari amb potes i dos
contenidors els dies 16 i 17 d’octubre, amb motiu de la celebració de la XXIV Jornada
Fructícola.
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.
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22.

SOL·LICITUD BIELA CLUB 600 CLASSICS HISTORICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UNA TROBADA DE 30 VEHICLES CLÀSSICS EL DIA 20
D’OCTUBRE DE 2019.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan M Llorens Perelló, en representació de Biela Club
600 Clàssics Històrics, en què demanen autorització amb motiu de la Trobada de Vehicles
Clàssics, a l’aparcament front del Museu de Vestits de Paper, el proper dia 20 d’octubre de
2019 de les 11:30 h a les 13:30 h, per uns 30 vehicles.
La Junta de Govern, d’acord amb l’informe de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, de data
30.09.2019, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Biela Club 600 Clàssics Històrics per dur a
terme la Trobada de Vehicles Clàssics, a l’aparcament front del Museu de Vestits de Paper, el
proper dia 20 d’octubre de 2019 de les 11:30 h a les 13:30 h, per uns 30 vehicles.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD JOVENT DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER ALS DIES 11 I 12 D’OCTUBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Gabernet, en representació de
l’Associació Jovent de Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti l’estructura pel muntatge
del guarda-robes, 2 taules i 10 cadires els dies 11 i 12 d’octubre, amb motiu de la celebració
de la Festa dels 80, organitzada per la Colla dels 50 que és durà a terme el dia 12 d’octubre
de 2019.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Jovent de Mollerussa i facilitar-los l’estructura pel muntatge
del guarda-robes (el muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l’Associació), 2 taules i 10
cadires els dies 11 i 12 d’octubre, amb motiu de la celebració de la Festa dels 80,
organitzada per la Colla dels 50 que és durà a terme el dia 12 d’octubre de 2019.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
24.

FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:1538-132019.

Vist l’escrit presentat per la Sra. TORRES ARGELICH, Sílvia, en el que exposa que els dies
2, 9, 16 i 23 d'octubre, L’Escola d'Administració Pública de Catalunya a Barcelona,

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

desenvolupa un curs de tècniques i idees per aconseguir dos grans objectius: organitzar
activitats que siguin notícia i que la nostra comunicació sigui innovadora. Per la qual en
sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes.
Vist l’informe emès per la Sra. SOLÉ ARQUÉ, Maria Rosa, en la seva qualitat de
responsable de l’Àrea del Gabinet d'Alcaldia, en el que informa favorablement la realització
del curs, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal
de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinada la proposta de l’Àrea del Gabinet d’Alcaldia, considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Autoritzar a la Sra. TORRES ARGELICH, Sílvia, la realització del curs els dies 2, 9,
16 i 23 d'octubre, organitzat per L’Escola d'Administració Pública de Catalunya a Barcelona.
Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció.
25.

MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE QUATRE PLACES
D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Atesa la publicació del Real Decret 1449/2018, de 14 de desembre pel qual s’estableix el
coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats
que integren l’Administració Local, el qual va entrar en vigor el dia 2 de gener de 2019, per
acord de junta de govern de data 19 de setembre de 2019, es va acordar, entre altres
aspectes,
Primer. Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per cobrir
quatre llocs de treball d’agent de la Policia Local, Grup C2, vacants a la Plantilla del personal
funcionari, conforme l’annex al present acord
Segon. Autoritzar la convocatòria del procés selectiu següent:
RÈGIM: FUNCIONARI DE CARRERA, dedicació temps complet.
Cos: POLICIA LOCAL
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: SERVEIS ESPECIALS
Categoria: ESCALA BÀSICA –AGENTNumero de vacants: 4
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Denominació: AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
Grup de classificació: Grup C, subgrup C2, segons la classificació professional del personal
funcionari de carrera de conformitat amb l'establert a l'article 76 i la Disposició Transitòria
tercera. 2 de la Real Decreto Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
Nivell de titulació: ESO o equivalent o superior.
Nivell C D: 15 o grau consolidat
Índex Complement Específic: PL02 (1.566,35)
Sistema selecció: Concurs-oposició
Vista la sentencia del TC de 19 de setembre de 2019, en la que s’estableix que “En la
interpretación del art. 92 LBRL a los efectos de este proceso constitucional, debe tenerse
presente que en el seno de la LBRL, la expresión "funcionarios de carrera" se utiliza como
equivalente a la de funcionario público, sin exclusión de los interinos.
D’altra banda, en les bases reguladores també s’ha advertit d’una errada de forma que en el
barem d’aptitud física tant de homes com de dones s’ha posat cursa de 2km, quan aquesta
prova no es realitza, sinó que tal com diu l’annex II, la primera prova es la cursa llançadora,
de forma que el barem de la mateixa es el següent:
La puntuació de la cursa llançadora de l'aspirant vindrà determinada pel nombre de períodes o
"paliers" que hagi completat d'acord amb l'escalat següent:
Aspirants Masculins:
Cursa Llançadora (Course Navette) "paliers"
Fins a 24 anys
De 25 a 34 anys
De 35 a 40 anys
<8,5
<8
<7,5
8,5
8
7,5
9
8,5
8
9,5
9
8,5
10
9,5
9
10,5
10
9,5
11
10,5
10

Punts
0
1
2
3
4
5
6

Aspirants Femenines:
Cursa Llançadora (Course Navette) "paliers"
Fins a 24 anys
De 25 a 34 anys
De 35 a 40 anys
<6
<5,5
<5
6
5,5
5
6,5
6
5,5
7
6,5
6
7,5
7
6,5
8
7,5
7

Punts
0
1
2
3
4
5

Vist que l’article 109.3 de la llei 39/2015
Atès l’exposat, i vist que la convocatòria esmentada encarà no ha sortit publicada als diaris
oficials corresponents, per unanimitat dels membres presents s’acorda:
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Primer. Aprovar la modificació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés
selectiu per cobrir quatre llocs de treball d’agent de la Policia Local, Grup C2, vacants a la
Plantilla del personal funcionari, conforme l’annex al present acord.
Segon. Corregir l’errada prevista en les bases reguladores en els termes previstos en la part
expositiva d’aquest acord
Tercer. De conformitat amb el que s’estableix als articles 91 i 103 de la Llei 7/1985, de
Bases de Règim Local, 286 del DLEG. 2/2003, de 82 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i concordants del Decret 214/1990, pel qual
s’aprova el Reglament de personal al servei de les Entitats Locals, la Convocatòria i les
Bases, incloent la present modificació, seran objecte de la publicació reglamentària en el
Butlletí Oficial de la Província, un extracte es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat i es
produiran els efectes administratius des de la data d’aquesta publicació.
ANNEX
S’introdueix una nova clàusula desena que té el redactat següent:
Desena. Borsa de reposició
Els aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part d’una borsa de
treball per ordre de puntuació obtinguda, i per aquest mateix ordre seran cridats quan
l’Ajuntament necessiti cobrir substitucions de forma interina derivades de qualsevol
incidència o vacant que pugui donar-se a la plantilla de la Policia Local d’aquest Ajuntament.
La durada d’aquesta borsa serà de dos anys any a comptar des del dia següent en que
finalitzi el període de selecció, que tindrà lloc amb la resolució del tribunal de selecció que
determini els aspirants que han superat el procés selectiu i han obtingut plaça com a
funcionaris de carrera de la policia local de l’Ajuntament de Mollerussa.
L’esmentat termini de dos anys podrà ser inferior en els casos següents:
a) Si es fa convocatòria de places corresponents a oferta pública d’ocupació de la mateixa
categoria. En aquest cas la nova Borsa de Treball que es generi substituirà a la Borsa
constituïda en aquesta convocatòria.
b) Si en el cas que, davant d’una crida per cobrir un lloc de treball, cap de les persones que
composin la Borsa, l’accepti.
És obligació de les persones candidates que formin part de la Borsa de facilitar un o dos
telèfons de contacte, així com una adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de
localització, als efectes de comunicació, i mantenir-ho permanentment actualitzat.
El funcionament d’aquesta borsa es flexible, així, l’ordre de crida de la Borsa de reposició
serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda. Per efectuar l’oferta de treball a
la persona aspirant que correspongui, des del Departament de Recursos Humans se li
enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb el/la
persona responsable d’aquest Servei.
Si a les 9 hores del següent dia laborable a l’enviament del correu electrònic la persona
aspirant no ha contactat amb el Departament de Recursos Humans, es passarà a la crida a la
següent persona aspirant per ordre de puntuació.
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La persona interessada haurà de manifestar en el termini màxim d’un dia laborable la seva
acceptació o renúncia. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferta.
Es consideraran en situació de “no disponibles”, mantenint-se en la Borsa en el mateix ordre,
les persones aspirants que en el moment de produir-se la crida rebutgin l’oferta per alguna
de les següents causes:
a) IT derivada de malaltia o accident, amb comunicat de baixa o informe mèdic. b) Embaràs,
permís per maternitat o paternitat.
c) Per mort d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat.
d) Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic.
e) Tenir vigent un nomenament interí a l’Ajuntament de Mollerussa.
La causa de no disponibilitat s’haurà de justificar documentalment en el termini màxim de
dos dies comptadors a partir d’aquell en el qual es va produir la crida (excepte si es tracta
del supòsit enumerat a l’apartat e). Es deixarà d’estar en situació de situació de no
disponibilitat quan finalitzada la causa que va donar origen a la mateixa la persona aspirant
posi aquest fet en coneixement del Departament de Recursos Humans.
La primera renúncia a l’oferta de treball sense motiu justificat comportarà la pèrdua de
posició en la Borsa, i la persona aspirant passarà a ocupar l’últim lloc. La segona renúncia
sense motiu justificat comportarà l’exclusió directa de la Borsa.
Mentre una persona integrant de la Borsa tingui un nomenament interí amb l’Ajuntament de
Mollerussa, no se li oferirà cap altre nomenament que pugui generar-se, encara que aquest
sigui de durada superior.
Quan un policia local interí finalitzi el seu període de nomenament s’incorporarà novament al
lloc de Borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació.
Els aspirant proposats per formar part de la Borsa, en cas que hagin de ser nomenats com a
policies locals interins, hauran de presentar la documentació que se’ls hi requereixi en el
termini de 5 dies naturals, a partir de la recepció de la notificació del seu nomenament, al
Departament de Recursos Humans de la Corporació.
26.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 I ÚLTIMA LOT 2 – URBANITZACIÓ DEL VIAL
D’ACCÉS AL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 1).

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: LOT 2 – URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS AL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (FASE 1)
Núm. Certificació: Núm. 4 i última
Import: 26.527,81€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el tècnic director de l’obra, el Sr. Esteve Niubó
Albareda, amb el conforme del adjudicatari, M i J GRUAS.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
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27.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 I ÚNICA– ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I
NETEJA DELS TERRENYS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS DEL
NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA
Núm. Certificació: Núm. 1 i única
Import: 42.098,96€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra, el Sr. Jordi Capell, amb el
conforme del adjudicatari, VOLTES CONNECTA, SLU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
28.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 4/2019.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2019, que inclou 14 expedients i que importa la
quantitat 6.669,54 €.
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.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

29.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 35/2019

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 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 143.554,26€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
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 19 de setembre existeixen
factures sense consignació pressupostaria per import global de 9.276,07 €. S’adjunta
relació.
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Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 35/2019, per import global de 143.554,26€.
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.
30.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-34-2019

Vist l’expedient tramitat per Fernando Lara Plaza amb DNI 26466779N
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una

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 d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Fernando Lara Plaza
DNI: 26466779N
Núm. targeta: 25137-2019-00035-6779N
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: octubre 2022
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
31.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
31.1.- SOL·LICITUD AMPA ESCOLA IGNASI PERARIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ DE L’ESCOLA IGNASI PERAIRE
EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Macià, en representació de l’AMPA
ESCOLA IGNASI PERAIRE, en què demana autorització per la utilització del Pavelló de
l’Escola Mestre Ignasi Peraire el dia 13 d’octubre de 2019, en cas de pluja, i tenir l’escola
oberta, per realitzar-hi la festa d’inici de curs organitzat per l’AMPA, a partir de les 15.00 h.
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També demana disposar del següent material: 25 taules, 160 cadires i papereres de
reciclatge.
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 07.10.2019 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’AMPA ESCOLA IGNASI PERAIRE, la utilització del Pavelló de l’Escola
Mestre Ignasi Peraire el dia 13 d’octubre de 2019, en cas de pluja, i tenir l’escola oberta, per
realitzar-hi la festa d’inici de curs organitzat per l’AMPA, a partir de les 15.00 h.
S’acorda facilitar-los el següent material: 20 taules, 160 cadires i papereres de reciclatge.
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 deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnica o fer flama viva a l’interior.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis

S’haurà de respectar l’aforament total per aquesta activitat.

S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

Està prohibit fumar i fer foc a la instal·lació tancada.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hors i quaranta-vuit minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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