AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i set minuts del dia 21 de novembre de
2019. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència dels
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,amb l’
abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirès en les llicències d’obres i amb els vots favorables de la
resta dels assistents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 181,85€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

320/2019
JIED MOHAMMED
C/ MOLÍ 28 BX 1
7,00
12,00
0,00
0,00
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Fiança de gestió de residus:

0,00

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

321/2019
JIED MOHAMMED
C/ MOLÍ 28 BX 1
4,00
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:

323/2019
CORRAL VISTUE PERE
AV.DEL CANAL 1D 4 A
9,35
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:

325/2019
GRAU GUIU MARIA DEL CARMEN
CAMÍ D’ARBECA 14 4 2
00,0
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:

327/2019
GARROFE SAU
C/ GERMÀ ARNALD CIRIL·LI 1, 2 1
3,62
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:

329/2019
GARROFÉ SAU
C/ GERMÀ ARNALD CIRIL·LI 1, BX 3
17,84
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

336/2019
GARROFÉ SAU
C/ BALMES, 10 1-1
47,01
23,50
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:

337/2019
GARROFÉ SAU
RONDA SANT PERE 16-18 BX B
9,53
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE PRIVAT DE
SERVEIS D’ARTISTA. REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL PER A LA
FESTA DE CAP D’ANY DEL 2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de representació artística per a
les actuacions de diversos grups musicals durant la Festa popular de Cap d’Any del 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. En
conseqüència, la preparació i adjudicació del contracte està sotmesa al règim jurídic establert
a la LCSP i els seus efectes, modificació i extinció al dret privat, d’acord amb allò que disposa
l’article 26.2 de la mateixa llei.
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
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.
Es tracta d’una contractació pel qual no existeix en el Pressupost municipal vigent,
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució,
la qual cosa ha estat informada per part de la Intervenció de fons. Tanmateix, l’article 117.2
de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat fins i tot
amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que la
seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici
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següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits amb les limitacions que es
determinin en les normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques
subjectes a aquesta Llei”.
Així mateix, la Disposició adicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes
específiques de contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar
anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici
següent (…), sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels
recursos que han de finançar el contracte corresponent”.
Vista la proposta de prestació del servei per part de REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES
SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437 en la representació dels grups musicals, la qual
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ AVANÇAT del CONTRACTE PRIVAT
DE SERVEIS D’ARTISTA PER A LES ACTUACIONS MUSICALS DE LA FESTA POPULAR
DE CAP D’ANY DEL 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437, en la
representació dels següents grups musicals:




GRUP MILLENIUM
GRUP AQUARIUM & CONVERSIONS

La retribució del contracte: 9.450,00 € (IVA exclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



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



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

Tercer. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en
l’exercici pressupostari 2020.
Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar-lo.
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Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

CCONTRACTE PRIVAT DE SERVEI D'ARTISTA PER AL CONCURS NACIONAL
DELS VESTITS PAPER EDICIÓ 2019. REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES
SUBIRÓS, SL.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de representació de l’artista
Beth Rodregas, per a la presentació i l’actuació musical del Concurs Nacional dels Vestits de
Paper de Mollerussa el qual tindrà lloc el proper dia 14 de desembre de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert
als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 establert al
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. En
conseqüència, la preparació i adjudicació del contracte està sotmesa al règim jurídic establert
a la LCSP i els seus efectes, modificació i extinció al dret privat, d’acord amb allò que disposa
l’article 26.2 de la mateixa llei.
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
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
ha estat informada per part de la Intervenció de fons. De conformitat amb allò establert a
l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació pública.
Vista la proposta de prestació del servei per part de REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES
SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437 en la representació de l’artista Beth Rodregas, la qual
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ del CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI
D'ARTISTA PER AL CONCURS NACIONAL DELS VESTITS PAPER EDICIÓ 2019.
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437, en la
representació de l’artista Beth Rodregas, en els termes següents:


Objecte del contracte:
Presentació i actuació musical del Concurs Nacional dels Vestits de paper de
Mollerussa que es durà a terme el dia 14/12/2019.



La retribució del contracte: 3.800,00 € (IVA exclòs).



El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

COMUNICACIÓ
DESCRIPCIÓ:
CARNISSERIA I
SAID AHARROU

DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-16-2019.
LOCUTORI
AMB
INTERNET,
VENDA
D’ALIMENTACIÓ,
BASAR. EMPLAÇAMENT: CARRER MOLÍ, 12, LOCAL 2. TITULAR:
SEYAH.

En data 6 de novembre de 2019, el Sr. Said Aharrou Seyah presenta la comunicació de canvi
de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat
locutori amb internet, venda d’alimentació, carnisseria i basar, al carrer del Molí, 12, local 2.
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 l’activitat amb declaració
responsable, en data 6 de novembre de 2019, següent:
Número d’expedient: 2575-16-2019
Titular: Said AHARROU SEYAH
Denominació: locutori amb internet, venda d’alimentació, carnisseria i basar

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Emplaçament: C/ Molí, 12, local 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2501/16 i 2325/13.
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 total construïda 94 m2 i total útil de l’establiment 77,57 m2.
Inscripció al Registre municipal sanitari d’establiments de venda
d’alimentació.

6.

minorista

SOL·LICITUD PERRIFLAUTAS SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR ELS PAVELLONS FIRALS EL DIA 13 O EL 20 DE JUNY DE 2020

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jose Antonio Hidalgo, en representació de
Perriflautas SL, en què demana autorització per utilitzar els Pavellons Firals el dia 13 o 20 de
juny de 2020, per celebrar-hi un festival de música dels 90’s/2000.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per Perriflautas SL per la utilització dels
Pavellons Firals el dia 13 o 20 de juny de 2020.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
7.

SOL·LICITUD AEIG CAL MET, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
EL PAVELLÓ FIRAL I EL PÀRQUING DE TERRA EL DIA 6 DE JUNY DE 2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Eloi Reñe, en representació de l’AEiG Cal
Met de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Firal i el pàrquing de
terra (Av. de la Fira)el dia 6 de juny de 2020, per realitzar-hi l’acte del 50è Aniversari “La
Festa Major de Cal Met”.
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 24.09.19 i d’acord amb els informes dels
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AEiG Cal Met de Mollerussa, la utilització el Pavelló 125è Aniversari i el
pàrquing de terra (Av. de la Fira)el dia 6 de juny de 2020, per realitzar-hi l’acte del 50è
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Aniversari “La Festa Major de Cal Met”.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS
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Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació
Respectar aforament total
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
Respectar el descans dels veïns en l’horari nocturn
En cas d’emergència trucar al 112
El dia 5 de juny no es podrà realitzar cap muntatge ja que tenim programats
entrenaments i a més, les tanques de hoquei estaran muntat.
No està permès fer cap tipus de foc ni cuinar dins del pavelló. Ni fumar en cap
dependència del pavelló.
El pavelló s’ha de retornar net i la brossa recollida.
Podran disposar dels sanitaris del pavelló.

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.
8.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES I LA SALA D’EXPOSICIONS
DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes i la sala d’exposicions del Centre Cultural per la celebració del 3r Concurs Individual
de Sardana Revessa de Mollerussa el dia 11 d’octubre de 2020, de les 8.00 fins a les 15.00h.
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 11.10.2019 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 l’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, per utilitzar la sala d’actes i
la sala d’exposicions del Centre Cultural per la celebració del 3r Concurs Individual de
Sardana Revessa de Mollerussa el dia 11 d’octubre de 2020, de les 8.00 fins a les 15.00h.
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,
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artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

Tenir localitzada una farmaciola

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
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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.
9.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. AV. DE LA FIRA (TRAM AV. DEL CANAL A
L’AVINGUDA D’ERMENGOL V), SALES 1 I 2 I SERVEIS DEL PAVELLÓ FIRAL,
TAMBÉ EL PAVELLÓ DEL 125È ANIVERSARI (EN CAS DE PLUJA) I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 19 D’ABRIL DE 2020 PER L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT CONCURS DE COLLES SARDANISTES.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés Barberà, en representació
de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de
l’Av. de la Fira (tram de l’Av. del Canal a l’Av. d’Ermengol V), les sales 1 i 2 i serveis del
Pavelló Firal, i el Pavelló 125, a més divers material pel dia 19 d’abril de 2020, per l’activitat
Concurs de colles sardanistes.
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.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- Entarimat (8 m. lineals x 4 m. fons).
- 300 cadires.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, per utilitzar l’espai de l’Av. de la
Fira (tram de l’Av. del Canal a l’Av. d’Ermengol V), les sales 1 i 2 i serveis del Pavelló Firal, i
el Pavelló 125, a més divers material pel dia 19 d’abril de 2020, per l’activitat Concurs de
colles sardanistes.
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
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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:

Tenir localitzada una farmaciola

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures els recorreguts d’emergència

Coordinació amb Policia Local i Brigada Municipal per al tall del carrer.

S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i
festius.
Pavellons i sales
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Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació
Respectar aforament total (menys 500)
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.

10.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA,
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
I
ELS
AJUNTAMENTS DE MOLLERUSSA I TÀRREGA PER A LA REALITZACIÓ DE
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA
DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Fets
1. Que en les ciutats de Mollerussa i Tàrrega i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu
de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de
graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva
formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional que els
permeti incorporar-se al món del treball amb perspectives de continuïtat.
2. Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu
i professional.
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també
els ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius
de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho
desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del
graduat en ESO.
3. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de
millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de
primer nivell i facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com
l’aprenentatge al llarg de la vida.
4. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per
la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de
formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014),
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de
febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció.
Concretament l’article 8 d’aquesta Resolució fa referència a les característiques dels Plans
de Transició al Treball (PTT) i a que es realitzaran a partir de convenis de col·laboració,
entre les administracions locals i el Departament d’Educació.
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5. Atès que la Generalitat ens ha enviat el text per a la formalització i tramitació del
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I ELS AJUNTAMENTS DE
MOLLERUSSA I TÀRREGA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER
A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL
DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. PERÍODE 2020-2023.
6. Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l'esmentat conveni.
7. Vist els informes Jurídic, d’Intervenció i del Departament d’Ensenyament.
Fonaments jurídics
1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals
formalitzar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com
privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no
susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin
encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la
disposició que ho reguli.
2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
D'acord amb tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I ELS
AJUNTAMENTS DE MOLLERUSSA I TÀRREGA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE
FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
(PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL
TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. PERÍODE 20202023.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de despesa.
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació
pressupostària adequada i suficient en els pressupostos dels l'exercicis 2020, 2021, 2022 i
2023 per a l'execució del present conveni, d'acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària
04.2410.1310000
04.2410.1600000
04.2410.2269900

Previsió despesa anual
12.820,00
4.460,00
400,00

Quart. Condicionar l'efectivitat d'aquest acord a l'efectiva disposició de consignació
adequada i suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.
Cinquè. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com
en dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
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Sisè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Setè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament).
Vuitè. Notificar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Excm. Ajuntament de Tàrrega, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I ELS AJUNTAMENTS DE MOLLERUSSA I
TÀRREGA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS
EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
REUNITS:
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís Espinós Espinós,
director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, nomenat pel Decret
75/2018, de 07 de juny (DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament
d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
Per l’Ajuntament de Mollerussa l’Il·lustríssim senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, fent ús
de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per l’Ajuntament de Tàrrega la Il·lustríssima senyora Alba Pijuan Vallverdú, alcaldessa de Tàrrega, fent
ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per
formalitzar aquest acte i
EXPOSEN:
I.

II.

Que en les ciutats de Mollerussa i Tàrrega i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de
joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en
educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva formació en el sistema
educatiu i no disposen d’una preparació professional que els permeti incorporar-se al món del
treball amb perspectives de continuïtat.
Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que permeti
a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i professional.

III.

Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també els ha
de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà
de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de
la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en ESO.

IV.

Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació
i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la
formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i
facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al llarg de la
vida.
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V.

Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la
Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i
inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), modificada per la
Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que
amplia la vigència dels programes de formació i inserció. Concretament l’article 8 d’aquesta
Resolució fa referència a les característiques dels Plans de Transició al Treball (PTT) i a que es
realitzaran a partir de convenis de col·laboració, entre les administracions locals i el
Departament d’Educació.

VI.

D’acord a aquests plantejaments i finalitats, les parts acorden la formalització del present
conveni, de conformitat amb les següents
CLAUSULES

Primera
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els Ajuntaments de Mollerussa i
Tàrrega, per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a les localitats de Mollerussa i Tàrrega, en el
marc dels programes de formació i inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han
deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el
moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres
accions de formació.
Constitueix l'objecte d’aquest Pla de Transició al Treball, d’acord als objectius dels PFI, millorar la
formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a un lloc de treball en millors condicions, com la
reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, especialment en els cicles formatius de
formació professional de grau mitjà.
Segona
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents :
a)

L'organització de 2 PFI, en la modalitat PTT, del perfil d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic, d’acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva estructura i
continguts.

b)

El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per als PFI,
que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional (segons cada perfil)
corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l’objectiu de millorar les
possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi participen. Així mateix,
s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a definir i aplicar
l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com l’acompanyament en el seu procés
d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa.

c)

L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin necessari, a
altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si s'escau.

Tercera
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos següents:
a)
1.

El Departament d'Educació

Un/a professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament d’Educació, assignat/da
específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme l’orientació, la formació
bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de treball de xarxa impulsat pel
Departament d’Educació.

2.

Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a disposició del
professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així com l'assessorament
més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació general i territorial del Programa de
Transició al Treball des del Departament d’Educació.
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3.

La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la Generalitat de

4.

El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació

Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos.
professional dels programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (2 programes).
5.

Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional dels
programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (2 programes), amb càrrec al pressupost
del Departament d’Educació.

6.

El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i professional
establert per als programes de formació i inserció.

b)

Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega

1.

Un/a

professor/a

funcionari/ària

o

contractat/da

directament

pels

Ajuntaments

per

al

desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup.
2.

El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general del

3.

El suport dels tècnics municipals de Mollerussa i Tàrrega.

4.

El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i inserció

programa/es de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni.

objecte d’aquest conveni.
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la coordinació i que serà
la responsable del funcionament d’aquests programes.
El professional a que fa referència l’apartat b)1. impartirà les hores de formació corresponents, i
participarà tant en les reunions setmanals d’equip com en les periòdiques de xarxa territorial que
convoca el Departament d’Educació.
La realització de les funcions del personal al que fa referència l’apartat b)1. no generarà més
compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte
laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament d’Educació.
Quarta
El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil que
cobreix els danys causats a terceres persones pels seus empleats i dependents en l’exercici de les seves
funcions o de la seva activitat professional per compte d’aquells, per acció o omissió durant l’exercici de
la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional. Disposa també d’una pòlissa d’assegurança
de danys materials que cobreix el contingut dels bens immobles que utilitza, amb independència del títol
que ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) a fi de desenvolupar les funcions que li
corresponen.
Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega disposen d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
que cobreix els danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat objecte d’aquest conveni, com
a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans materials o de
l’acció o omissió dels seus empleats i dependents.
Cinquena
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents:
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional dels 2
programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic:
Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega facilitaran les aules i equipaments necessaris en el Edifici Sant
Jordi, ubicats en el carrer Domènec Cardenal s/n, de Mollerussa i al carrer de la Pau, s/n de Tàrrega,
adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni.
Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega manifesten que les instal·lacions compleixen els requisits per al
seu ús com a espai docent.
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Sisena
Les parts es comprometen a:
1. Complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació
durant la vigència d’aquest conveni.
2. Complir la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa que la pugui modificar o substituir.
3. Que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni,
complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que
determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica
del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors
hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han estat condemnats
per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans.
Setena
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una comissió,
integrada pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del
Departament d’Educació i pels representants dels Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega, que exerciran la
presidència conjunta. Integraran també la comissió el/la cap del Servei de Programes de Qualificació i
Iniciació Professional de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial del Departament d’Educació i les persones designades pels Ajuntaments per al seguiment del
conveni, que actuaran com a vocals.
La comissió podrà delegar el seguiment en les persones que consideri i es reunirà a sol·licitud d'una de
les parts.
Aquesta comissió actua amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les qüestions sobre
la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu desenvolupament i, si escau,
resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts. Les
conseqüències d’aquest incompliment inclouen la possibilitat de donar per resolt el conveni.
Vuitena
D’acord amb el currículum establert per a aquests programes, els alumnes que hi participin realitzaran
un mòdul de formació en centres de treball, és a dir, pràctiques no laborals en empreses. La gestió i
desenvolupament d’aquestes pràctiques, així com l’autorització i validació dels convenis que les regulen
es realitzaran d’acord amb la normativa i els procediments establerts pel Departament d’Educació.
Cadascun dels professors que exerceixin de tutor/a del grup s’encarregarà de realitzar el seguiment i
l’avaluació d’aquesta formació per al grup d’alumnes que li correspongui.
Novena
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions signants, es farà
constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració d'ambdues Administracions.
Desena
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè s’ha
incorregut en causa de resolució.
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Són causes de resolució:
a)
b)
c)

El transcurs del termini de vigència del conveni.
L’acord unànime de tots els signants.
L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels signants.

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts.
Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la Comissió de seguiment prevista en la
clàusula setena del conveni.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va
adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén
resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats
si així s’ha previst.
a)

Per decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni.

b)

Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis.

Onzena
L'extinció o resolució del conveni determinarà la distribució de l'equipament i material d’acord amb el
que cada part hagi aportat, segons les contribucions efectuades.
Dotzena
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes des de l’1 de gener de
2020 fins el 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes de formació i inserció
per als cursos escolars adients.
Abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, les parts signants poden acordar la pròrroga del
conveni per un període total màxim de 4 anys. La pròrroga quedarà formalitzada mitjançant una
addenda i es produirà amb notificació prèvia a la finalització de la vigència del conveni i per acord de
totes les parts.
Tretzena
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes de mutu acord en el si
de la comissió de seguiment que es constitueix en la clàusula vuitena, seran resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
El director general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

L’alcalde de l’Ajuntament
de Mollerussa
L’alcaldessa de l’Ajuntament
de Tàrrega”

11.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I L’INSTITUT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL –
VALLSGENERA (IMDL-VALLSGENERA) (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL).

L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Municipal de Desenvolupament Local – Vallsgenera
(IMDL – Vallsgenera) formalitzaran un Conveni l’objecte del qual és la col·laboració per a la
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formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es regularà d’acord amb la normativa
establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà a la Piscina Coberta de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidoria d’Esports.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques
següent:


Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Municipal de Desenvolupament Local –
Vallsgenera (IMDL – Vallsgenera)”, per a la formació pràctica en centres de treball (FCT).



Alumne:
Cognoms i Nom:
Durada:
Pràctiques:
Tutor/a:

Prenafeta Solans, Ariadna
28/10/2019 a 30/11/2019
Curs de Monitora
Gerard Nabau Puig, Coordinador Piscines Municipals.

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr.
Regidor responsable de l’Àrea d’esports o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de
l’àrea, pel desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a
l’alumne proposat.

12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ANNA VILAMAJOR BASELLS “BODEGA XAREL·LO” N. EXP. 2334-334-2019

Es retira de l’ordre del dia.
13.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SOL.LICITUD DE LA SRA. NIEVES EMILCE
HERRERA, DE LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT PEL DIA 7 desembre
de 2019 PER A UNA ACTIVITAT TRADICIONAL.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per La Sra. Nieves Emilce Herrera, en què
demana autorització per utilitzar la sala de ball del teatre l’Amistat, el dia 7 de desembre de
2019, des de les 14:00 fins les 19:00 h per a una activitat tradicional.
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,
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Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Nieves Emilce Herrera, la utilització de la sala de ball del teatre
l’Amistat el dia 7 de desembre de 2019, des de les 14:00 i fins les 19:00 h per a l’activitat
descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.
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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:
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 afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.

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

14.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SOL.LICITUD DE LA UTE FUNDACIÓ
MERCÈ
FONTANILLES-FUNDACIÓ
RESILIS,
D’UN
ESPAI
MUNICIPAL
HABILITAT AMB TAULES I CADIRES, ELS DIJOUS DE FORMA QUINZENAL, PER
A TALLERS DE CAIRE PSICOSOCIAL AMB ELS JOVES RESIDENTS A L’IPI
MOLLERUSSA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Edgar Morales Also, en representació de
UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, en què demana autorització per utilitzar un
espai municipal habilitat amb taules i cadires, els dijous de forma quinzenal, des de les
17:30 fins les 18:30 h per a tallers de caire psicosocial amb els joves resident a l’IPI
Mollerussa.
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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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, la utilització de la
sala d’ordinadors de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, els dijous de forma quinzenal des de les
17:30 fins a les 18:30 h. per a l’activitat descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència seguir instruccions del personal de l’Oficina Jove de Mollerussa.
-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.
15.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DE
CÀRITAS DIOCESSANA DE SOLSONA, DEL CENTRE CULTURAL PEL DIA 9 de
maig de 2020 PER A LA CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE CÀRITAS.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Cid Briansó, en representació de
CÀRITAS DIOCESSANA DE SOLSONA, en què demana autorització per utilitzar el Centre
Cultural el dia 9 de maig de 2020 des de les 09:00 fins les 13:00 h per a l’assemblea de
Càritas.
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,
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Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a CÀRITAS DIOCESSANA DE SOLSONA, la utilització del Centre Cultural
el dia 9 de maig de 2020, des de les 09:00 i fins les 13:00 h per a l’activitat descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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


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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-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 afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.

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

16.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SOL.LICITUD DE LA DELEGACIÓ DE LA
CAMBRA DE COMERÇ A MOLLERUSSA, DEL VESTIBUL I LA SALA L’AMISTAT PEL
DIA 27 i 28 de novembre de 2019 PER A LA TROBADA DEL TEIXIT
EMPRESARIAL AMB ELS JOVES INSCRITS AL PROGRAMA DE GARANTIA
JUVENIL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Anton Gaya Clotet, en
representació de Delegació de la Cambra de Comerç a Mollerussa, en què demana
autorització per utilitzar el vestíbul i la Sala de l’Amistat el dia 27 i 28 de novembre de 2019
des de les 09:00i fins les 15:00 h per a la trobada del teixit empresarial amb els joves
inscrits al programa de garantia juvenil.
També demana un equip de megafonia amb micròfon i 5 taules.
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:
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Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Delegació de la Cambra de Comerç a Mollerussa, la utilització del
vestíbul i la Sala de l’Amistat, el dia 27 i 28 de novembre de 2019, des de les 09:00 i fins les
15:00 h per a l’activitat descrita.
S’acorda facilitar-los un equip de megafonia amb micròfon i 5 taules.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:



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



Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.



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

Compensació de despeses



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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.



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



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

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

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. CARPA DE 3X3
METRES PEL DIA 29 DE NOVEMBRE 2019 PER A LA COLLA MOLLERUSA 1968 –
50 ANYS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Francesc Xavier Casals Seall, en
representació de la Colla Mollerussa 1968 - 50 Anys, en què demana una carpa de 3x3
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metres pel dia 29 de novembre fins el dia 2 de desembre del 2019, per una trobada de la
colla que es realitzarà el proper 30 de novembre del 2019.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a LA COLLA MOLLERUSA 1968 – 50 ANYS l’ús del següent material:


una carpa de 3x3 metres pel dia 29 de novembre
2019.

fins el dia

2 de desembre del

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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

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.
18.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PISTA
POLIESPORTIVA 19 DE MARÇ PEL DIA 14 de desembre de 2019 PER A CLUB
STIL MOLLERUSSA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Elisabeth Serra Ripoll, en representació de
Club Stil Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar Pista Poliesportiva 19 de Març
el dia 14 de desembre de 2019 des de les 09:00 i fins les 14:00 h per a Jornada de control i
presentació de gimnastes i equips en diferents modalitats gimnàstiques.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a Club Stil Mollerussa, la utilització de Pista Poliesportiva 19 de Març el
dia 14 de desembre de 2019, des de les 09:00 i fins les 14:00 h per a l’activitat descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-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 afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.10.2019 a 31.10.2019)

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-10-2019 a 31-10-2019.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció i dels tècnics d’àrea, 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 01-10-2019 a 31-10-2019, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

ACCIO SOCIAL I CIUTADANIA
FELIP GRAU, MONTSERRAT
SOLÉ CAELLES, CARME

572,88 €
27,57 €

TOTAL ÀREA

600,45 €

CULTURA
SOLE TERMENS DIANA

104,23 €

VAREA POLO JOSEP MIQUEL
VAZQUEZ ESCOTORIN CLAUDIA
TOTAL ÀREA

96,81 €
408,64 €
609,68 €
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EDUCACIO
CUBIRO BALSELLS, Jordi
HORTIGÜELA MORENO, Miquel

36,68 €
110,04 €

MESTRE LOPEZ Jordi

36,68 €

PÉREZ SULLA, Marina

30,14 €

PRIETO LUCAS Gabriel

18,34 €

REGUE ESTEBAN, Eduard

81,97 €

SOLÉ SIMÓ Núria

36,68 €

TERRADELLAS VIVES, Laura

18,34 €

TOTAL ÀREA

368,87 €

ESPORTS
AYMERICH BALAGUERÓ JORDI

104,22 €

BAÑUELOS MARCOS ERIKA

49,68 €

GOLNZALEZ PEREZ J. ANTONIO

99,36 €

IGLESIAS CLOTA SERGI

25,54 €

MASIP GOMEZ ROGER

76,62 €

NABAU PUIG GERARD

16,13 €

PASTÓ LLOBERA RICARD

96,78 €

PONS ORTONEDA SANTIAGO

49,68 €

ROCA PONS ADRIÀ

29,78 €

SANMARINI LLAURADO SERGI

38,31 €

SANS RUBINAT ROC

38,31 €

VICENS TALLAVÍ JAUME

86,94 €

TOTAL ÀREA

711,35 €

SEGURETAT CIUTADANA
BERGA MIRANDA, Nuria

105,28 €

CALERO ESTADELLA, Bruno

193,62 €

CARRASCAL CARRETERO, Carlos

566,92 €

FEIXAS PERERA, Marc

273,28 €

FERNANDEZ PEREZ, David

341,98 €

FIGUEREDO PARISÉ, René

139,56 €

GARCIA MORENO, Miriam

169,12 €

LEIVA OLLER, Abraham

394,34 €

MEGIAS VARGAS, Jose
MENDOZA GONZALEZ, Victor

48,84 €
213,70 €
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OLLERO LIMAS, Eloi

188,89 €

PEIRON MAZAS, Jorge

101,48 €

PERARNAU CAPDEVILA, Carles

595,22 €

PUIG FONTANET, Dolors

81,97 €

PUIG MARTINEZ, Isabel

133,96 €

RAFAEL NAVARRO, Joaquim

184,16 €

RIVAS DELGADO, Francisco

352,46 €

SOBREVAL VALLS, Jaume

114,40 €

TUXANS MARIN, Salvador

243,23 €

VERA SANAHUJA, Carme

304,42 €

TOTAL ÀREA

4.746,83 €

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

20.

EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SRA. VALLS PUIG,
MARGA.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient de reconeixement de serveis previs
perquè es reconeguin els serveis prestats en altres administracions a la persona que
seguidament s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de
treball següent:
Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Núm. RLT

VALLS PUIG, MARGA
78080915D
Funcionari Interna
Administració General
Auxiliar
Auxiliar Administrativa
109

Tanmateix, la interessada sol·licita el reconeixement d’un trienni, 1r. d’ordre, amb efectes
del mes de venciment. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Sra. VALLS PUIG, MARGA,
va es va incorporar a l’Ajuntament de Mollerussa en data 15/01/2019.
D’acord amb el certificat de serveis prestats de l’Ajuntament de Lleida, i en aplicació del que
s’estableix a la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a les
administracions i Reial Decret 1461/1982 que desenvolupa determinades prescripcions de
l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. VALLS CASES, Marga, els serveis prestats següents:
Serveis prestats en altres administracions (Ajuntament de Lleida):
Antiguitat acumulada:
2 anys, 4 mesos i 14 dies
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Data de reconeixement:
Total triennis:

01/09/2016
1

Segon. Es declaren els venciments de triennis següents:
Venciment trienni 1:

01/09/2019 [venciment segon trienni: 01/09/2022]

Tercer. Reconèixer a favor de la Sra. VALLS CASES, Marga, integrant de la plantilla de
personal funcionari [Interina] d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’auxiliar
administrativa [RLT 109], un trienni del Subgrup C2, 1r. d’ordre, a partir del dia 1 de
setembre de 2019 i amb efectes econòmics, retroactius, a la nòmines corresponents a partir
de la del mes de venciment. Les característiques del trienni 1, són les següents:




Venciment trienni 1:
Grup categoria:
Percentatge:

01/09/2019
C2
100,00%

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
21.

EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SR. FERNANDEZ PEREZ
DAVID

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient de reconeixement de serveis previs
perquè es reconeguin els serveis prestats en altres administracions a la persona que
seguidament s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de
treball següent:
Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Núm. RLT

FERNANDEZ PEREZ, DAVID
43727510W
Funcionari de carrera
Administració Especial
Serveis especials
Agent Policia Local
141

Tanmateix, l’interessat sol·licita el reconeixement d’un trienni, 6è. d’ordre, amb efectes del
mes de venciment. Es fa constar, als efectes oportuns, que el Sr. FERNANDEZ PEREZ,
DAVID, es va reincorporar d’una excedència voluntària (per incompatibilitat) en data
04/03/2019.
D’acord amb el certificat de serveis prestats del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i en aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de
reconeixement de serveis previs a les administracions i Reial decret 1461/1982 que
desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat
ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. FERNÀNDEZ PÉREZ, David, els serveis prestats següents:
Serveis prestats en altres administracions (Cert. Departament d’Interior):
Antiguitat acumulada:

13 anys, 0 mesos i 6 dies

Serveis prestats a l’Ajuntament de Mollerussa amb anterioritat al dia 04/03/2019
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Antiguitat acumulada:
Total antiguitat acumulada:
Data de reconeixement:
Total triennis:

4 anys, 5 mesos i 0 dies
17 anys, 05 mesos i 06 dies
27/09/2001
6

Segon. Es declaren els venciments de triennis següents:
Venciment
Venciment
Venciment
Venciment
Venciment
Venciment

trienni 1
trienni 2
trienni 3:
trienni 4:
trienni 5:
trienni 6:

27/09/2004
27/09/2007
27/09/2010
27/09/2013
27/09/2016
27/09/2019

El setè trienni vencerà el dia 27/09/2022
Tercer. Reconèixer a favor del Sr. FERNÀNDEZ PÉREZ, David, integrant de la plantilla de
personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Agent de la Policia
Local, RLT 141, un trienni del Subgrup C1, 6è. d’ordre, a partir del dia 27 de setembre de
2019 i amb efectes econòmics, retroactius, a la nòmina corresponents a partir de la del mes
de venciment.
Les característiques del trienni 6, són les següents:





Venciment trienni 6:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

27/09/2019
C1 (*)
100,00%
27/09/2022

(*) Reclassificació del grup C2 al grup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic. Article 65 de la LLEI 3/2015,
de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Modificació de la Llei 16/1991 -Policies Locals).

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
22.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR ESTRELLA”, 2N TERMINI

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Cr
Estrella” corresponent al 2n termini, que inclou 11 LIDs i que importa la quantitat de
6.627,26 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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23.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR SANTA CRISTINA”, 2N
TERMINI

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Cr
Santa Cristina” corresponent al 2n termini, que inclou 110 LIDs i que importa la quantitat
de 22.628,32 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

24.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 47/2019

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 30.571,57€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 21 de novembre existeixen
factures sense consignació pressupostaria per import global de 60.125,93€. 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 47/2019, per import global de 30.571,57€.
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.
25.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 8/2019.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 8/2019, que inclou 12 expedients i que importa la
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quantitat 2.526,96 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
26.

DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A M I J GRUAS, SA PER L’OBRA “SUBSTITUCIÓ DE LA
COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA
MUSICLAND”

Vista la instància presentada per M i J Gruas, SA per la qual sol·licita la devolució de la fiança
definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’obra “substitució de la coberta
de fibrociment de l’edifici de l’antiga discoteca Musicland”.
Atès que ha transcorregut el termini de garantia acordat a l’expedient d’adjudicació aprovat
per la Junta de Govern en sessió de data 23 de març de 2017.
Atès que en data 30 de gener de 2018 es va signar l’acta de recepció de l’obra.
Vist l’informe tècnic favorable de devolució de fiança de data 18 de novembre de 2019.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança a M i J Gruas, SA per l’obra “substitució de la
coberta de fibrociment de l’edifici de l’antiga discoteca Musicland”, per un import de 2.812,51
€ (aval Bankia núm. 2017/003298).
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als
efectes econòmics oportuns.
27.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2334-338-2019

Vist l’expedient tramitat per FERNANDO BERGA VILADEVAIT amb DNI 25137-2019-00413022S per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que 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:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: FERNANDO BERGA VILADEVAIT
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DNI: 40793022S
Núm. targeta: 25137-2019-0041-3022S
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: Gener/2022
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

28.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-42-2019

Vist l’expedient tramitat per JOAN BOSCH FAIGES amb DNI 40789566D
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una

Atès que 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:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: JOAN BOSCH FAIGES
DNI: 40789566D
Núm. targeta: 25137-2019-00044-9566D
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 11/2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
29.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-41-2019

Vist l’expedient tramitat per CONSTANTINA GONZALEZ HERNANDEZ amb DNI 01547355F
per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que 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:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: CONSTANTINA GONZALEZ HERNANDEZ
DNI: 01547355F
Núm. targeta: 25137-2019-00043-7355F
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 11/2024
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
30.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-40-2019

Vist l’expedient tramitat per FRANCISCA ANAYA SOTERAS amb DNI 40721692P per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que 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:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: FRANCISCA ANAYA SOTERAS
DNI: 40721692P
Núm. targeta: 25137-2019-00042-1692P
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 11/2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

31.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

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