AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 24 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 presidida per l’alcaldessa acctal. Sra. Anna Maria Carné Baiget (2a Tinent
d’alcade), i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors
Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusen l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor, Sr. Pere Garrofé Cirés
(1r tinent d’alcalde).
Actua de secretari, el vicesecretari, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.

31/10/2019 VICE SECRETARI

1.

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.
LLICÈNCIES D’OBRES

Manel Civís Llovera

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, 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.
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2.

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 469,48€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

287/2019
EXTERION MEDIA SPAIN S.A.U
AV. ERMENGOL V PARC. 1.4/08
10,30

Ana Maria Carné Baiget
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APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
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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:

288/2019
EXTERION MEDIA SPAIN S.A.U
AV. ERMENGOL V PARC. 1.1/2/29
10,30
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:

293/2019
JOSE MARIA FELIP CAMARASA
C/ JACINT VERDAGUER 31
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:

294/2019
NURIA POLA VIDAL
AV. DE LA PAU, 30 1 1
13,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

296/2019
ENRIC GRACIA TORREBADELLA
C/ VERGE DE MONTSERRAT 27
233,25
116,63
0,00
0,00

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2

31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

31/10/2019 VICE SECRETARI

Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
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Fiança de gestió de residus:

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

298/2019
MARTA ARGILÈS FIGUEROLA
AV NEGRALS 32
6,00
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:

301/2019
MIGUEL GARCIA MALAVE
PL.MANUEL BERTRAND 14 BX
20,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Manel Civís Llovera

AUTORITZACIÓ TEMPORAL A PRECARI D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC,
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA
DE POPULAR DE CAP D’ANY PER A LA REALITZACIÓ DEL SOPAR I SERVEI DE
BAR ALS ESPAIS DELIMITATS DELS PAVELLONS POLIESPORTIUS.

L’expedient té per objecte l’autorització temporal, a precari, d’ús privatiu del domini públic
per a l’organització del sopar de Cap d’any i el servei de bar i guarda-roba, als espais
delimitats dels pavellons poliesportius de Mollerussa, en règim de concurrència i publicitat.
Es tracta d’un contracte de naturalesa patrimonial i el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals aprovat per Reial Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix que l’ús privatiu que no
comporta la transformació o la modificació del domini públic, resta subjecte a l’atorgament
d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària. En el cas
de que els sol.licitants siguin més d’un, s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrencia per la qual cosa han estat redactades les Bases reguladores que
regeixen l’autorització de l’ús privatiu en règim de publicitat i concurrència.
Vist allò que s’estableix a l’article 218 i concordants 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 i els
articles 55 i ss. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
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 i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Ana Maria Carné Baiget
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Primer. Autoritzar l’expedient que té per objecte l’AUTORITZACIÓ TEMPORAL A
PRECARI D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA
FESTA DE POPULAR DE CAP D’ANY PER A LA REALITZACIÓ DEL SOPAR I EL SERVEI
DE BAR ALS ESPAIS DELIMITATS DELS PAVELLONS POLIESPORTIUS, en règim de
concurrència pública.

Manel Civís Llovera

Segon. Aprovar les Bases reguladores de l’autorització de l’ús privatiu en règim de publicitat
i concurrència, i altra documentació de l’expedient que hauran de regir l’autorització.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui menester pel
desplegament dels acords adoptats.”
4.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA._ÀMBIT PLA DE BARRIS.
FASE 1.

Exposició de fets:
I. En la data 21 de juny de 2018, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
mercantil ROMÀ INRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU el contracte que té per objecte
l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 1, per l’import adjudicat de 447.680,06 € IVA
inclòs.
II. En la data 17 de maig de 2019, va ser formalitzada entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
mercantil ROMÀ INRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU la MODIFICACIÓ 1 de l’esmentat
contracte, resultant l’import total de l’obra a executar de 452.028,46 € IVA inclòs.
III. En la data 14 d’octubre de 2019, ha estat signada l’Acta núm. 1 de fixació de preus
contradictoris que han de ser d’aplicació a les obres no incloses en el PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS.
FASE 2, subscrita pel contractista adjudicatari ROMÀ INRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU i
la Direcció facultativa de les obres, en la qual es fa constar el següent:
…//…
“Es redacta el present document per establir els preus contradictoris que s’acorden per a la
realització de diverses obres no incloses en el projecte de reurbanització de l’Avinguda de
Catalunya.
Les obres de reurbanització de l’Av. Catalunya estan incloses dins de les actuacions del Pla
de Barris, promogudes conjuntament per la Generalitat i l’Ajuntament de Mollerussa.

Ana Maria Carné Baiget
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Simultàniament, anunciar la convocatoria pública pel termini de 15 dies naturals comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci 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.
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Les obres a realizar consisteixen en els tregalls necessaris per a la neteja del paviment de
les voreres. En primer lloc es farà una neteja convencional dels paviments, per tal d’aplicar
tot seguit un produce específic tipus SIKALIMP i finalment un hidrofugant d’acabat tipus
SIKAGUARD.
Els preus dels treballs i les partides a realizar, han estat acordats per l’empresa constructora
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU i la Directora tècnica de les obres Mercè Culleré
Solans, i es descriuen i valoren als documents adjunts.
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

11.223,77 €”

…//…

Manel Civís Llovera

…//…
“Aquest pressupost representa un 2,48% del pressupost total d’adjudicació de l’obra”.
…//…
Fonaments de dret:
I. L’article 242.2 de la LCSP estableix el següent: “Quan les modificacions - del contracte
d’obres - suposin la introducció d’unitats d’obres no previstes en el projecte o les
característiques les quals difereixin de les fixades en aquest, i no sigui necessari realitzar
una nova licitació, els preus aplicables a les mateixes seran fixats per l’Administració, prèvia
audiència del contractista pel termini mínim de tres dies hàbils. En el cas de que el
contractista no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb
un altre empressari amb els mateixos preus que hagués fixat, executar-les directament o
optar per la resolució del contracte conforme l’article 211 d’aquesta llei”.
II. L’article 242.4 apartat ii) de la LCSP estableix que “No tindran la consideració de
modificacions, la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments
establerts en aquesta llei i en les seves normes de desenvolupament, sempre que no
suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu
conjunt, excedeixn del 3% del pressupost primitiu del contracte”.
III. L’article 158 del RGLCAP estableix al respecte el següent: “1. Quan es consideri
necessari emprar materials o executar unitats d’obra que no figuen en el projecte, la
proposta del director de l’obra sobre els nous preus a fixar es basarà en allo que resulti
d’aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats
en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguin a la data en que va tenir
lloc l’adjudicació. 2. Els nous preus, una vegada aprovats per l’òrgan de contractació, es
consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici
d’allò establert a l’art. 146.2 de la Llei”.
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 i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Ana Maria Carné Baiget
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Vist l’informe emès per la Direcció tècnica de les obres pel que fa referència al pressupost de
la partida contradictòria:
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Primer. Aprovar l’Acta de Preus Contradictoris núm. 1 de les OBRES
D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE
BARRIS. FASE 1A, signada en la data 14 d’octubre de 2019 per la Direcció tècnica de les
obres i el legal representant de l’empresa adjudicatària ROMÀ INRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU.
Segon. Disposar que els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes als
quadres de preus del projecte.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària als efectes legals oportuns i donarne trasllat als serveis municipals competents.

Manel Civís Llovera

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: PROJECTE DE LA
INSTAL.LACIÓ TÈRMICA DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació es l’execució del Projecte de la instal.lació tèrmica del
Casal municipal de la gent gran de Mollerussa, redactat per tècnics competents previ
encàrrec de l’Ajuntament, el qual pressupost d’execució per contracta importa la quantia de
47.047,29 € IVA inclòs. El Projecte ha estat aprovat inicialment per acord de la Junta de
Govern de data 26/09/2019 i es troba sotmès a la preceptiva informació pública pel termini
30 dies hàbils, el qual finalitza el proper dia 14 de novembre de 2019.
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 el 45331110-0 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, prèvia certificació dels treballs per
part de la Direcció facultativa.

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, s’ha considerat per part de l’òrgan de contractació que
l’oferta econòmica presentada per part de l’empresa FRIDECAL, SA amb el CIF: A25015132, és la millor en termes de qualitat-preu. S’ha constatat així mateix, que

Ana Maria Carné Baiget
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l’esmentada l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional per a
executar el contracte conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets o fonaments de dret exposats i 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 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:

31/10/2019 VICE SECRETARI

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte
l’execució del PROJECTE DE LA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA DEL CASAL MUNICIPAL DE
LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA.
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 l’empresa
FRIDECAL, SA amb el CIF: A-25015132, en els termes que es descriuen seguidament:


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/les certificacions d’obra i
la/es factura/es per l’òrgan competent.

Manel Civís Llovera

Termini d’execució i supervisió de les obres:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini que s’estableixi en el Projecte tècnic i no
es podran iniciar entretant aquest no estigui aprovat definitivament.
Els treballs s’executaran sota la supervisió de la Direcció facultativa que realitzarà la
certificació de les obres executades, les quals s’iniciaran amb l’Acta de
comprovació del replantejament.



Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria
de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent.



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.

Ana Maria Carné Baiget
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La retribució del contracte: 40.958,50 € (IVA inclòs).
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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.”

31/10/2019 VICE SECRETARI

6.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.: 2544-37-2019.
DESCRIPCIÓ: SERVEIS D’ASSEGURANCES (CANVI DE NOM I TRASLLAT).
EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 16A, LOCAL 1. TITULAR: ASSESSORIA
VIVES, SL.

En data 24 de setembre de 2019, el Sr. Salvador Vives, en representació de la societat
Assessoria Vives, SL presenta la comunicació de canvi de nom amb declaració responsable
de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat al serveis d’assegurances, a l’avinguda
de la Pau, 16A, local.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:

Manel Civís Llovera

Número d’expedient: 2544-37-2019
Titular: ASSESSORIA VIVES, SL
Denominació: serveis d’assegurances (canvi de nom i trasllat)
Emplaçament: Av. de la Pau, 16A, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 0765/1988.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície construïda total 110 m2 i útil total 106,34m2.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

7.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT RECREATIVES. EXPEDIENT
NÚM.: 2566-6-2018 (2558/17). BAR RESTAURANT. C/ BELLVÍS, 28, LOCAL 2.
A PETICIÓ D’EAT THE WORLD CAFÉ RESTAURANT, SL.

En data 29 de juny de 2017 el Sr. Oscar Medina, en representació d’Eat The World Café
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Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 24 de setembre de 2019, següent:
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Restaurant, SL, presenta la comunicació prèvia d’activitat recreativa per a un bar restaurant
al carrer Bellvís, 28, local 2. En data 8 d’octubre de 2019 presenta la darrera documentació
per poder finalitzar la tramitació de l’expedient.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:

31/10/2019 VICE SECRETARI

Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2566-6-2018 (2558/17)
Titular: EAT THE WORLD CAFÉ RESTAURANT, SL
Denominació: bar restaurant
Emplaçament: C/ Bellvís, 28, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

EAT THE WORLD CAFÉ RESTAURANT, S.L.
BAR RESTAURANT
C/ Bellvís núm. 28 local 2
Mollerussa
2558/2017
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AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 17 d’octubre de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2558/2017 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Josep Ticó Ortet en data 29.06.17,
l’annex de modificació de plànols de distribució redactat per Josep Ticó Ortet en data
12.07.17 i la certificació tècnica signada pel mateix tècnic en data 22.06.18.
Vist l’informe d’avaluació dels nivells sonors signat per Josep Ticó Ortet en data 20.06.18 i
tota la documentació acreditativa d’aplicació de mesures correctores dels nivells d’immissió
sonora i d’afectacions per olors.
Atès que després de les mesures correctores anteriors no s’han rebut més queixes veïnals
per sorolls i olors.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 06.07.17 de caràcter favorable.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

86a0ea84ae54481a82ffe70aa0bfeebf001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:ACTA -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de
menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars
i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
-

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21
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-

Ús
del
confrontant
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o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

-

-

-

-

Le(21

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
60
50
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
local

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7
h)

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

35
30
35
40
40
35
35

h)

35
30
35
40
40
35
35

h)

30

30

30

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

No s’autoritza la instal·lació d’equips reproductors de so per a aquest tipus
d’activitat.
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors
de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.

Ana Maria Carné Baiget
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d’immissió
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olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor
autoritzat.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Sistema d’extinció automàtic a la campana extractora de la zona de cuina de
l’establiment.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar
restaurant.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
L’establiment garantirà les renovacions mínimes d’aire necessàries d’acord amb
la normativa vigent.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i
de les activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a
partir de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h,
prolongable mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant
horaris especials en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim de públic de l’establiment: 84 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret
112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions instal·lació
elèctrica, climatització, gas, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls
periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
EL TITULAR ÉS RESPONSABLE D’EXECUTAR I MANTENIR LES MESURES ANTERIORS
I LES ESTABLERTES PER LA REGLAMENTACIÓ D’APLICACIÓ.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS.”
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8.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA D’ACTIVITATS. EXPEDIENT
NÚM. 2575-5-2019. DESCRIPCIÓ: DISCOTECA. EMPLAÇAMENT: CARRER
NAVARRA, 2. TITULAR: JORDI BARÓ POCA.

En data 27 de març de 2019 el Sr. Jordi Baró Poca presenta la comunicació de canvi de nom
de la llicència d’activitat recreativa d’una discoteca, al carrer de Navarra, 2.

31/10/2019 VICE SECRETARI

Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de canvi de nom de la llicència d’activitats
següent:
Número d’expedient: 2575-5-2019
Titular: Jordi BARÓ POCA
Denominació: discoteca
Emplaçament: carrer Navarra, 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 0626/06.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

Manel Civís Llovera
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“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
JORDI BARÓ POCA
ACTIVITAT:
DISCOTECA
EMPLAÇAMENT:
C/ Navarra núm. 2 Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Martins Nit, S.L. (exp. 626/2006)
EXPEDIENT:
2575-5-2019
MODIFICACIÓ

X

CANVI DE NOM X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 10 d’octubre de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, es verifica la documentació presentada en l’expedient de canvi de nom de la
llicència concedida a nom Martins Nit, S.L. (exp. 626/2006).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Es verifica l’acta de revisió d’activitats recreatives Favorable signada per Josep Lluís Masip
Prunera, tècnic de ECA, S.L., en data 27.09.2019.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries, condicionat a l’acta d’inspecció favorable emesa
per l’Agència de Protecció de la Salut.
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Atesa la certificació tècnica d’instal·lació, regulació i precintat dels equips limitador
enregistrador dels equips reproductors de so de l’establiment, signada per Fco. Daniel López
Marco en data 20/05/2019.

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21

h)

-
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Ús
del
confrontant

local

Ld(7

-

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25*
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25 *
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
*Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A)
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per verificar el
funcionament del limitador enregistrador de so i aplicar les mesures correctores
que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

en

Valors límit d’immissió
Dependències

h)

-

Le(21

d’immissió

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
60
50
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
DISCOTECA: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al
públic un lloc idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o
més pistes per ballar i de servei de bar.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
El promotor haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat
d’acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus i en concret pels residus descrits en
el projecte: 200301 (CER) mescles de residus municipals, 200139 (CER)
Plàstics, 200102 (CER) Vidre, 200101 (CER) Paper i cartró.
El promotor també haurà de gestionar els residus generats per la seva
activitat i que siguin considerats residus municipals comercials, d’acord amb
la Llei 15/2003, reguladora dels residus. Aquest és el cas de tots els residus
descrits al projecte.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
Les tapisseries dels mobles i els materials de decoració han de complir les
limitacions d’inflamabilitat màxima que cita l’Annex 2 de la Circular d’11 de maig
de 1984, del Director de la Seguretat de l’Estat (Annex al BOP núm. 74, de 21
de juny de 1984).
El local tindrà un sistema de ventilació segons el Reglament d’instal·lacions
tècniques en els edificis i la norma UNE-100-011.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres
cures, malaltia o crisi sobtada.
Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
-PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER URBANÍSTIC:
D’acord amb el punt 1.1.1. de l’annex 1 del Decret 135/1995, de 24 de març,
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat, les portes d’emergència del local han d’obrir en el sentit
d’evacuació, sempre deixant una amplada lliure mínima de vorera de via pública
de 0,9 m.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i
de les activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a
partir de les 17:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 5:00 h,
perllongable una hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant
horaris especials en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim permès de l’establiment: 252 persones: 153 a planta baixa i
99 a planta primera.
La terrassa de la planta primera no ha de ser accessible al públic.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment de la normativa d’accessibilitat.
Caldrà disposar de gual davant les portes de l’activitat.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
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d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives: .
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret
112/2010.
L’activitat ha de disposar de personal de control d’accés d’acord amb el Decret
112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica,
climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CALDRÀ PRESENTAR PLÀNOL DE MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I
EVACUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DEFINITIU DE L’ESTABLIMENT TENINT EN COMPTE:
- PLANTA BAIXA: SEGONS CERTIFICAT TÈCNIC DE 22.03.2011.
- PLANTA PRIMERA: SEGONS CERTIFICAT TÈCNIC DE 25.01.2007.
- DELIMITACIÓ DE LA ZONA DESTINADA A PISTA DE BALL.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.”

Manel Civís Llovera

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.: 2544-36-2019.
DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE FLORS. EMPLAÇAMENT: PLAÇA MANUEL
BERTRAN, 6, LOCAL. TITULAR: JASMINA TERESA PEDROS TARRAGONA.

En data 3 d’octubre de 2019 presenta una comunicació d’inici d’exercici d’activitat amb
declaració responsable d’activitat innòcua, per a l’obertura d’un establiment dedicat a la
venda al detall de flors a la plaça de Manuel Bertran, 6.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 3
d’octubre de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-36-2019
Titular: Jasmina Teresa PEDRÓS TARRAGONA
Denominació: venda al detall de flors
Emplaçament: plaça Manuel Bertran, 6, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 49,63m2 i útil total 40m2.

Ana Maria Carné Baiget
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La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
10.

SOL·LICITUD JOAN RICARDO FABREGAT, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT

31/10/2019 VICE SECRETARI

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 JOAN RICARDO FABREGAT 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: 1440
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.

Manel Civís Llovera

11.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1364

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1364 ubicada al carrer Domènech Cardenal, núm. 3, i que
figura com a titular a favor de Birligea Petronela.
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:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 1364, ubicada al carrer Domènech Cardenal, núm. 3, i que figura com
a titular a favor de Birligea Petronela.
Segon. La efectivitat de la renuncia resta condicionada al compliment de les condicions
següents:


Haurà d’abonar-se la taxa corresponent al període impositiu del present exercici.

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
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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.
12.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1369

Manel Civís Llovera

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:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 1369, ubicada al carrer Joan Burniol, núm. 4 bxs. 1, i que figura com a
titular a favor de ABC Mollerussa, SL.
Segon. La efectivitat de la renuncia resta condicionada al compliment de les condicions
següents:


Haurà d’abonar-se la taxa corresponent al període impositiu del present exercici.

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.
13.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SRA. ANNA
MARIA MARISCAL COCA, N. EXP. OVP: 2334-304-2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Maria Mariscal Coca, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’un quiosc per a la venda de castanyes 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 RES 2019/358 de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:

Titular peticionari: ANA MARIA MARISCAL COCA

Ana Maria Carné Baiget
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Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1369 ubicada al carrer Joan Burniol, núm. 4 bxs. 1, i que figura
com a titular a favor de ABC Mollerussa, SL.
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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:

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: 1977000007.
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.
14.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1371

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1371 ubicada al carrer Joan Burniol, núm. 2, i que figura com a
titular a favor de Querosor, SL.
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:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 1371, ubicada al carrer Joan Burniol, núm. 2, i que figura com a titular
a favor de Querosor, SL.
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Nom comercial: Quiosc Mariscal
Ubicació: Psg. La Sardana (al començament del Passeig, proper a la rotonda de la
Sardana, lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: octubre de 2019
N. EXP. OVP-Q: 2334-304-2019
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Segon. La efectivitat de la renuncia resta condicionada al compliment de les condicions
següents:


Haurà d’abonar-se la taxa corresponent al període impositiu del present exercici.

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.

Manel Civís Llovera

15.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 11
DE FEBRER DE 2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Solé, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat el dia 11 de febrer de 2020, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una
conferència “Dia Internacional de la Fona i la nena en la ciència”.
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 30.09.19 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 al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de sala del Teatre
l’Amistat el dia 11 de febrer de 2020, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una
conferència “Dia Internacional de la dona i la nena en la ciència”.
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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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.
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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.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat

En cas d’emergència trucar al 112
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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.
16.

SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CENTRE DE CULTURAL EL DIA 14 DE FEBRER DE 2020
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Juliol Miralles, en representació de La
Salle Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 14 de
febrer de 2020, de les 16.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi la segona gala del Concurs
“Mobile Filmfest” de Mollerussa.
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 16.09.19 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 La Salle Mollerussa, la utilització del Centre Cultural el dia 14 de febrer
de 2020, de les 16.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi la segona gala del Concurs “Mobile
Filmfest” de Mollerussa.
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,
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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

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC

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

17.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT EL DIA 2 DE
NOVEMBRE DE 2019

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2

31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

31/10/2019 VICE SECRETARI

______
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de La
Colla dels 50 i Més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 2 de novembre, de les 19.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi una
reunió.
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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 02.10.19 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 La Colla dels 50 i Més de Mollerussa, la utilització de la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 2 de novembre, de les 19.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi una
reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESCENARI DEL TEATRE L’AMISTAT TOTS
ELS DIMECRES D’OCTUBRE I NOVEMBRE DE 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 l’escenari del
Teatre de l’Amistat tots els dimecres del mes d’octubre i novembre, a excepció del dia 13 de
novembre, per preparar-hi la participació de “Somnis del Pla” en el Campionat de Catalunya
de Punts Lliures que es durà a terme el proper dia 24 de novembre a Girona.

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2

31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

31/10/2019 VICE SECRETARI
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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.

Signatura 2 de 2

Manel Civís Llovera
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Signatura 1 de 2

31/10/2019 VICE SECRETARI

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.10.19 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’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització per utilitzar la sala
del Teatre de l’Amistat tots els dimecres del mes d’octubre i novembre, a excepció del dia 13
de novembre, per preparar-hi la participació de “Somnis del Pla” en el Campionat de
Catalunya de Punts Lliures que es durà a terme el proper dia 24 de novembre a Girona.
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.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat

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

SOL·LICITUD LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 26 D’OCTUBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de la
Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 26 d’octubre de 2019, de les 20.00h fins a les 24.00h, per a la
preparació de nou projecte de la Colla.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Ana Maria Carné Baiget
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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 8.05.2019 i 24.04.2019 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 la Colla dels 50 i més de Mollerussa la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat cada cada divendres de setembre de 2019 a març de 2020, de les 22.00h fins a les
24.00h, per realitzar-hi els assajos i preparació de nou projecte de la Colla.
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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.
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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 Teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3
de la memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta..

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, en cas de 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.
20.

SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS
PELS DIVERSOS CERTÀMENS FIRALS DE L’ANY 2020

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Roure Greoles, Director de la Fira de Mollerussa,
en què demana autorització per a la utilització de les instal·lacions municipals, relacionats
amb els diversos certàmens firals que s’organitzen per part del Patronat Municipal de Fires
de Mollerussa en el decurs de l’any 2020.
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Patronat Municipal de Fires de Mollerussa, la utilització de les
instal·lacions i equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica:
FIRA DRONE PARTY – FIRA DE SANT JOSEP: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è
Aniversari i Pavelló Verd, del 3 de febrer al 3 d’abril de 2020.
AUTOTRAC: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del 20 al 30
d’abril de 2020.
EXPOCLÀSSIC: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del 4 al
12 de maig de 2020.
AUTOTARDOR - MOLLERUSSA LAN PARTY: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è
Aniversari i Pavelló Verd, del 19 d’octubre al 20 de novembre de 2020.
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,

Ana Maria Carné Baiget
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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.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.

Ana Maria Carné Baiget
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Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE L’ESCENARI DEL TEATRE
L’AMISTAT CADA DILLUNS DE L’ANY 2020.
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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 l’escenari del
Teatre l’Amistat cada dilluns de l’any 2020, de les 20.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi
els assaigs de la Colla Sardanista.
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 02.10.19 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’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització per utilitzar la sala
del Teatre de l’Amistat cada dilluns de l’any 2020, de les 20.00h fins a les 22.00h, per
realitzar-hi els assaigs de la Colla Sardanista.
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
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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 i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat

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

22.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR. JESUS
BAÑUELOS PLAZA, N. EXP. OVP: 2334-302-2019.

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2
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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 RES 2019/358 de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:

Manel Civís Llovera

1.






Dades de l’ocupació:
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 2019
N. EXP. OVP-Q: 2334-302-2019

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: 1977000006.
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.
23.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 3 DE
MARÇ DE 2020.

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2
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Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Solé, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat el dia 3 de març de 2020, de les 08.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi la
representació de l’obra de teatre en anglès “Shake it Up”.
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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 02.10.19 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 Centre de Recursos Pedagògics la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 3 de març de 2020, al matí, per realitzar-hi la representació de l’obra de
teatre en anglès “Shake it Up”.
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.

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat

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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILIZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 18 DE
FEBRER DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Roser Solé, en representació del CENTRE
DE RECURSOS PEDAGÒGICS, en què demanen autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat, el dia 18 de febrer, de les 7.30 fins a les 15.00 h, per realitzar el “Teatre en
anglès” amb l’obra “Young Arthur” a càrrec de la companyia Blue Mango, adreçat a
l’alumnat del Cicle Mitjà de les Escoles del Pla d’Urgell.

Ana Maria Carné Baiget
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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.

Signatura 2 de 2

Manel Civís Llovera
Ana Maria Carné Baiget
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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 09.10.2019 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 al CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS la utilització la sala del Teatre
l’Amistat, el dia 18 de febrer, de les 7.30 fins a les 15.00 h, per realitzar el “Teatre en
anglès” amb l’obra “Young Arthur” a càrrec de la companyia Blue Mango, adreçat a
l’alumnat del Cicle Mitjà de les Escoles del Pla d’Urgell.
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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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Roser Solé, en representació del CENTRE
DE RECURSOS PEDAGÒGICS, en què demanen autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat, el dia 26 de febrer, de les 8.00 fins a les 14.00 h, per realitzar l’activitat
“Audicions EMMM”, adreçat a l’alumnat de 1r curs de Cicle Inicial de les Escoles del Pla
d’Urgell.

25.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILIZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 26 DE
FEBRER DE 2020.

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.

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2

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 i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat

En cas d’emergència trucar al 112

31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL

31/10/2019 VICE SECRETARI
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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 09.10.2019 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 al CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS la utilització la sala del Teatre
l’Amistat, el dia 26 de febrer, de les 8.00 fins a les 14.00 h, per realitzar l’activitat
“Audicions EMMM”, adreçat a l’alumnat de 1r curs de Cicle Inicial de les Escoles del Pla
d’Urgell.

Signatura 2 de 2

Manel Civís Llovera
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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.
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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 i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat

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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Manel Civís Llovera

FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:1538-172019

Vist l’escrit presentat pel Sr. JOSEP MIQUEL VAREA POLO, en el que exposa que els dies
17 i 24 d’octubre el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya ha organitzat la
formació especialitzada ’Eines per desenvolupar processos participatius a les biblioteques’,
desenvolupant un curs de tècniques i idees per dur a terme un processos participatius en
biblioteques. 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. DIANA SOLÉ TÉRMENS, en la seva qualitat de responsable
de l’Àrea de Cultura - BIBLIOTECA, 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

Ana Maria Carné Baiget
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31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

86a0ea84ae54481a82ffe70aa0bfeebf001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:ACTA -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 de Cultura – BIBLIOTECA, 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 al Sr. JOSEP MIQUEL VAREA POLO, la realització del curs ’Eines per
desenvolupar processos participatius a les biblioteques’ els dies 17 i 24 d’octubre de 2019,
organitzat pel Servei de Biblioteques a la Biblioteca Pública de Lleida.

Manel Civís Llovera

27.

FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:1538-162019

Vist l’escrit presentat per la Sra. DIANA SOLÉ TÉRMENS, en el que exposa que els dies 17
i 24 d’octubre el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya ha organitzat la
formació especialitzada ’Eines per desenvolupar processos participatius a les biblioteques’,
desenvolupant un curs de tècniques i idees per dur a terme un processos participatius en
biblioteques. 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. DIANA SOLÉ TÉRMENS, en la seva qualitat de responsable
de l’Àrea de Cultura - BIBLIOTECA, 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 de Cultura – BIBLIOTECA, considerant llur procedència i
vist l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2
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Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció.
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Primer: Autoritzar a la Sra. DIANA SOLÉ TÉRMENS, la realització del curs ’Eines per
desenvolupar processos participatius a les biblioteques’ els dies 17 i 24 d’octubre de 2019,
organitzat pel Servei de Biblioteques a la Biblioteca Pública de Lleida.
Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció.
28.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 LOT 3 – IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 2).

31/10/2019 VICE SECRETARI

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 3 – IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL
NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 2)
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 96.785,05€
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, 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.

Manel Civís Llovera

Vista la relació núm. 19/2019 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 29 expedients i que importa la quantitat
427,08 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 19/2019, corresponent al període entre els dies 30 de setembre al 13 d’octubre de
2019.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
30.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 7/2019

Ana Maria Carné Baiget
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29. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 19/2019
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Vista la relació núm. 7/2019 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 6 expedients i que
importa la quantitat de 3.470,53 €.
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.

31/10/2019 VICE SECRETARI

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 7/2019, així com la determinació del
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

Manel Civís Llovera

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 4/2019

Vista la relació núm. 4/2019 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 12 expedients i
que importa la quantitat de 892,42 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 4/2019, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

Ana Maria Carné Baiget
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32.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 5/2019.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 5/2019, que inclou 24 expedients i que importa la
quantitat 11.302,62 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.

31/10/2019 VICE SECRETARI

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.

33.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 39 I 40

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 90.453,03€.

Manel Civís Llovera

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 24 d’octubre existeixen factures
sense consignació pressupostaria per import global de 29.312,27€. S’adjunta relació.
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 39/2019, per import global de 90.453,03€.
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.

34.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-37-2019

Vist l’expedient tramitat per Nom interessat/da amb DNI 40816902K
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

Ana Maria Carné Baiget
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Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
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Atès que la persona interessada la persona 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:

31/10/2019 VICE SECRETARI

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: ANTONIA SOLANS FEIXES
DNI: 40816902K
Núm. targeta: 25137-2019-00038-6902K
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: MARÇ-2022
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

35.

ATORGAMENT AL SR JOSE ARESTE DUCH D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIO.

Vist l’expedient tramitat per Jose Areste Duch amb DNI 40864737Q per obtenir una targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

Manel Civís Llovera

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 ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Jose Areste Duch
DNI: 40864737Q
Núm. expedient: 25137-2019-00036-4737Q
Modalitat: Titular No - Conductor
Data de caducitat: octubre 2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
36.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-36-2019

Vist l’expedient tramitat per Rosa Cots Romeu amb DNI 40787931F per obtenir una targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

Ana Maria Carné Baiget
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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.
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Atès que la persona interessada acredita una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1
amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
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:

Manel Civís Llovera
31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Rosa Cots Romeu
DNI: 40787931F
Núm. targeta: 25137-2019-00037-7931F
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: oct.-2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

37.

ASSUMPTES 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:
37.1.- SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.09.2019 a 30.09.2019)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-09-2019 a 30-09-2019.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-09-2019 a 30-09-2019, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

ACCIÓ SOCIAL
FELIP GRAU , MONTSERRAT
MARIN REALP, LAIA
MURAY DURANT, XÈNIA
PEREZ DE LA HERAS, MARIBEL
SOLÉ CAELLES, CARME

Ana Maria Carné Baiget

Signatura 1 de 2

TOTAL ÀREA
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257,32
84,68
80,65
48,39
32,16

€
€
€
€
€

503,20 €
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BRIGADA
GARCÍA CEJUDO JOSEP
OLIVEROS VILLORBINA
FRANCISCO
PIÑERO FERNANDEZ ANTONIO
TOTAL ÀREA

54,48 €
258,78 €
204,30 €
517,56 €

SOLE TERMENS DIANA

86,85 €

VAREA POLO JOSEP MIQUEL

80,65 €

TOTAL ÀREA

BOIXADOS GOMEZ Enric
ESCUÉ GAYA HEURA
GUIXÉ TORRES Jordi
LLONA COLOM Marta
MESTRE LOPEZ Jordi
MINDAN SEUBA Josep Miquel
PENA BARRAGUER CARLOS
PÉREZ SULLÀ MARINA
PIÑOL RAMONEDA MAITE
PIQUÉ MARRÉ Bernat
PRIETO LUCAS Gabriel
ROSANES SISCART Alexandre
SOLÉ SIMÓ Núria

31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL

VILAR SERRA Guillem

146,72
128,38
128,38
201,74
146,72
91,70
91,70
150,70
256,76
146,72

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

91,70 €
91,70 €
91,70 €
165,06 €

TOTAL ÀREA

1.929,68 €

ESPORTS
BAÑUELOS MARCOS ERIKA
BONET GOMEZ ESTHER
GAVALDÀ LORENTE ALBERT
GONZALEZ PEREZ JOSE
ANTONIO
PONS ORTONEDA SANTIAGO
VICENS TALLAVÍ JAUME

Ana Maria Carné Baiget

TOTAL ÀREA
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EDUCACIÓ

Manel Civís Llovera
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CULTURA
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124,20
74,52

€
€
€
€

37,26 €
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SEGURETAT CIUTADANA
BERGA MIRANDA, Nuria
CALERO ESTADELLA, Bruno
CARRASCAL CARRETERO, Carlos
FEIXAS PERERA, Marc
FERNANDEZ PEREZ, David
FIGUEREDO PARISÉ, René
GARCIA MORENO, Miriam
LEIVA OLLER, Abraham
MEGIAS VARGAS, Jose
MENDOZA GONZALEZ, Victor
OLLERO LIMAS, Eloi
PEIRON MAZAS, Jorge
PERARNAU CAPDEVILA, Carles
PUIG MARTINEZ, Isabel
RAFAEL NAVARRO, Joaquim
RIVAS DELGADO, Francisco

263,88
99,30
666,76
114,40
256,08
154,12
95,88
173,96
89,12
202,12
930,89
12,64
263,88
176,46
432,16
140,02

SOBREVAL VALLS, Jaume

170,18 €

TUXANS MARIN, Salvador

119,16 €

TOTAL ÀREA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.361,01 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.

Signatura 2 de 2

Manel Civís Llovera
Ana Maria Carné Baiget

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta minuts, per Ordre de
la Presidència es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
per la Presidència, juntament amb mi, el Vicesecretari, que en dono fe.

31/10/2019 ALCALDESSA ACCIDENTAL
Signatura 1 de 2

Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
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