AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 20 de febrer de 2020. A la Sala de
Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta
de Govern sota la presidència presidència 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, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 129,80€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

28/2020
MAURICIO COROMINAS MEJIA
GRUP XAVIER MONTSENY, 1
30,60
15,30
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:

30/2020
MIQUEL BALASCH MAYORAL
CAMI PALAU, 16
8,90
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:

31/2020
MANEL MONTULL ROIGÉS
C/ URGELL, 18
42,00
21,00
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:

33/2020
DAMARIS REIXACHS HUESO
C/ MOLI, 64 1-B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REPARACIÓ DELS
MOTORS DE LES BOMBES D’AIGUA I MAQUINÀRIA DE LES PISCINES
MUNICIPALS.

L’objecte de la present contractació son els treballs de reparació i/o substitució de la
maquinària avariada (motors de bombes d’aigua i altre material elèctric) malmesa com a
conseqüència de l’aiguat que va tenir lloc el passat 22 d’octubre de 2019, el qual va provocar
la inundació de la Sala de màquines del recinte de les Piscines municipals d’estiu.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
50532100-4 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
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requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els
apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
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 d’estar certificada per part de la Intervenció de
fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de
ELECTRODINÀMIC JO-AN, SL amb el CIF: B25077900, el qual es considera per part de
l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa acredita que
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la REPARACIÓ DELS MOTORS DE LES BOMBES D’AIGUA I MAQUINÀRIA DE LES
PISCINES MUNICIPALS. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
ELECTRODINÀMIC JO-AN, SL amb el CIF: B25077900, en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 6.671,67 € (IVA inclòs).
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/res per l’òrgan
competent.



Termini d’execució:
El termini màxim d’execució del contracte s’estableix en 15 dies.



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.”
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4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ORGANITZACIÓ DELS
ACTES DE NADAL 2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’organització de diverses
activitats durant les Festes de Nadal de 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
79954000-5: “Servei d’organització de festes” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els
apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
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 d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
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.
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 de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
l’ORGANITZACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS DURANT LES FESTES DE NADAL DE
2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437, en els
termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 4.948,90 € (IVA inclòs).
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/res per l’òrgan
competent.
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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.

CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI DEL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA
CATALÀ “CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

Es dóna compte de la proposta del Contracte privat de servei del Projecte de circuit estable
de cinema català “Cicle Gaudí”.
Aquest contracte té per objecte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Acadèmia en el Projecte de Circuit estable de cinema català per tal que el municipi de
Mollerussa es beneficiï del visionat de les produccions catalanes recents que el “Cicle Gaudí”
portarà al territori, en els termes i condicions aquí esmentats.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Contracte privat de servei del Projecte de circuit estable
de cinema català “Cicle Gaudí”.
Segon. Aprovar la tramitació de l’expedient de la despesa.
Tercer. Notificar el present acord a l’Acadèmia del Cinema Català pel seu coneixement i
efectes i facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester pel
desplegament dels acords adoptats.
“ANNEX
CONTRATE PRIVAT DE SERVEI DEL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ
“CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
A Barcelona i Mollerussa, desembre de 2019
REUNIDES
D’una banda, l’Acadèmia del Cinema Català, amb domicili a Barcelona, Passeig Colom número 6 i CIF G64816515, (en endavant, l’Acadèmia), representada per Maria Lluïsa Passola i Vidal amb número de DNI
37.310.235-A, en qualitat de Presidenta.
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De l’altra, l'Ajuntament de Mollerussa, amb domicili a la Pl. de l’Ajuntament núm. 2 (en endavant,
l’Ajuntament), representat pel Sr. Marc Solsona Aixalà, amb número de DNI 43.727.352-M, en qualitat
d'Alcalde.
MANIFESTEN
Que l’Acadèmia és la veu unitària de tota la cinematografia catalana i que té entre les seves finalitats
principals promocionar el cinema català i que, amb aquest objectiu, realitza activitats específiques de
divulgació del cinema català.
Que en aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català arribi al públic de
proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya
i la SGAE, una proposta de Circuit Estable de Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí” portarà
mensualment diferents títols recents i reconeguts del cinema català a diverses localitats de Catalunya.
Que, després de conèixer els detalls d’aquest projecte, l’Ajuntament té interès de participar en el “Cicle
Gaudí” de l’Acadèmia.
Que, pel seu objecte, aquesta contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb
allò que disposa l’art. 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
Que l'Acadèmica del Cinema Català declara sota la responsabilitat que té la residència fiscal a Espanya i
que no es troba en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat per a contractar amb les
corporacions locals; que està facultada per establir un contracte amb l’administració, ja que té capacitat
d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que preveu l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic; que està al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Mollerussa.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se mútuament la plena capacitat i
representació legal necessària i suficient per a celebrar aquest acte, formalitzen el present Contracte,
que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- OBJECTE
Constitueix l’objecte del present Contracte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Acadèmia en el Projecte de Circuit estable de cinema català per tal que el municipi de Mollerussa es
beneficiï del visionat de les produccions catalanes recents que el “Cicle Gaudí” portarà al territori, en els
termes i condicions aquí esmentats.
Segon.- “CICLE GAUDÍ”: DEFINICIÓ
El projecte del Cicle Gaudí suposa l’emissió, durant tota la durada del present contracte i en una sessió
única mensual, d’una pel·lícula catalana d’entre aquelles seleccionades per a formar part del Cicle Gaudí,
a una sala a l’edifici del Centre Cultural de Mollerussa. El mes d’inici del cicle quedarà pactat de comú
acord entre les parts un cop establert el calendari que l’Acadèmia farà arribar a l’Ajuntament.
Tercer.- OBLIGACIONS DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
L’Acadèmia assumeix, en virtut del present Contracte, les següents obligacions en relació al Cicle Gaudí:
Programar, gestionar i contractar, assumint el cost dels drets d’exhibició pública de les pel·lícules que
formaran part del Cicle Gaudí, amb inclusió del pagament a SGAE dels drets d’autor derivats de les
pel·lícules.
Gestionar la compra i assumir el cost d’1 cartell original de cada pel·lícula programada (pasquí) i enviar
l’original en alta resolució per impressió 70x100.
Dissenyar un cartell mida DinA3 de cada pel·lícula personalitzat per a cada població, per a la promoció
local de les projeccions programades en el Cicle Gaudí
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Realitzar la promoció del Cicle a les xarxes socials.
Facilitar, sempre que sigui possible, la presència d’actors/actrius o responsables de l’equip artístic de la
pel·lícula per dinamitzar el Cicle.
Crear i mantenir una pàgina web pròpia sobre el Cicle Gaudí.
Assumir la campanya de premsa (notes de premsa, atenció als mitjans de comunicació, entrevistes,
etc.)
Realitzar anuncis acordats amb mitjans de comunicació (La Vanguardia, o altres mitjans locals).
Dissenyar i finançar un baner per a ser publicat al web municipal, a la sala o als mitjans de comunicació.
Quart.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
Per la seva part, l’Ajuntament assumeix, en virtut del present Contracte, les següents obligacions en
relació al Cicle Gaudí:
Programar totes les projeccions de les pel·lícules del Cicle Gaudí i oferir els serveis i personal necessaris
per al correcte funcionament de les sessions.
Promocionar el Cicle a nivell local, ja sigui a través del web municipal, via entitats, mitjans locals o
actors socials o cívics.
Imprimir els cartells (pasquins) de la pel·lícula programada per a la Sala (mida: 70cm x 100cm), així
com els cartells destinats a comerços segons el disseny i personalització que s’enviarà des de
l’organització del Cicle i distribuir-los als comerços i altres punts estratègics de la localitat.
Respectar el preu fixe d’entrada a 4,50€ (IVA inclòs) i les promocions de Carnet Jove, reduïda a 3 € i
Club La Vanguardia (2 x 1) pactades per l’Acadèmia amb aquests. Tot això, sens perjudici que
l’Ajuntament pugui establir preus especials per a altres col·lectius, grups o sistemes de venda que no
podran tenir preu inferior a 3 €. L'Ajuntament podrà disposar de les invitacions que consideri oportunes.
Organitzar amb la distribuïdora de la pel·lícula la descàrrega d’aquesta per a la projecció via satèl·lit o, si
no fos el cas, organitzar i assumir els costos de transport de la còpia en DCP o Blu Ray i la impressió
dels pasquins/cartells oficials (70x100) de les pel·lícules.
Realitzar i trametre a l’Acadèmia les fotografies de les sessions, per tal d’il·lustrar la memòria del
projecte i dinamitzar les xarxes socials.
Informar a l’Acadèmia de l’assistència a cada sessió i de la recaptació segons el tipus d’entrada.
Fer efectiu el pagament de quatre-cents euros (400 €) + IVA a l'Acadèmia del Cinema Català, per les
accions que assumeix en la distribució del Cicle Gaudí descrites a la Clàusula Tercera, un cop presentada
la factura corresponent, emesa en el moment de la signatura d'aquest Contracte (CPV 92120000).
L’import de l’aportació podrà ajustar-se anualment, per part de l’Acadèmia, en funció del finançament
amb què compti per al Cicle Gaudí, i per tal de garantir-ne la continuïtat.
Cinquè.- RECAPTACIÓ OBTINGUDA
Les parts acorden que la recaptació neta derivada de les projeccions realitzades en el marc del projecte
del Cicle Gaudí correspondrà en la seva totalitat a l’Ajuntament.
Sisè.- VIGÈNCIA
Aquest Contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura i s’estableix pel període d’un any.
Dos (2) mesos abans de que finalitzi la seva vigència, ambdues parts es reuniran per a valorar els
resultats i, si escau, una nova prestació del servei.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Setè.- COMUNICACIONS
Les comunicacions que s'adrecin les parts derivades de l'execució del present Contracte podran
remetre’s bé per escrit als domicilis indicats a l'encapçalament del present Contracte, bé per e-mail als
contactes que a continuació es ressenyen, tenint aquestes comunicacions per e-mail plens efectes entre
les parts:
•
•

Per part de l’Acadèmia: Marina Saura i Olivella info@ciclegaudi.cat
Per part de l'Ajuntament: Àlex Culleré Garcia a.cullere@ajmollerussa.cat

Vuitè.- RESOLUCIÓ
L’Acadèmia podrà resoldre aquest Contracte unilateralment en el cas que, en tres sessions consecutives,
el públic assistent a cadascuna de les sessions sigui igual o inferior a 30 persones.
L'incompliment de qualsevol dels pactes del Contracte per alguna de les parts contractants, i sigui quin
sigui el motiu, donarà lloc a que la part complidora pugui exigir a l'altra el compliment i si,
transcorreguts 15 dies des d’aquesta notificació, la part incomplidora no hagués reparat el seu
incompliment o bé no hagués posat els mitjans necessaris per a la seva reparació, aleshores, la part
complidora podrà demanar la immediata resolució del Contracte, amb l'opció al rescabalament dels
danys i perjudicis derivats d’aquest incompliment, si escau.
Novè.- LLEI I JURISDICCIÓ
El contracte s’ajustarà a les normes de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, del text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del sector públic, i a les seves disposicions de desplegament pel que fa a la seva
preparació i adjudicació, i, supletòriament, s’aplicaran les altres normes de dret administratiu o, si
s’escau, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Pel
que fa als seus efectes i extinció aquest contracte es regeix pel dret privat.
El present contracte té naturalesa privada, l’ordre jurisdiccional contenciós - administratiu és el
competent per a resoldre les qüestions que es suscitin en relació amb la seva preparació i adjudicació.
L’ordre jurisdiccional civil és el competent per a resoldre les controvèrsies relatives als efectes,
compliment i extinció del contracte. A aquest efecte, es declara la competència dels tribunals de la
jurisdicció ordinària ubicats a la ciutat de Barcelona, en cas de litigi entre les parts contractants.
I perquè així consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen el contingut d’aquest document, i conforme allò
previst a l’article 3.10 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, ambdues parts
acorden que signaran electrònicament el present contracte, a un sol efecte.
Marc Solsona Aixalà

Maria Lluïsa Passola i Vidal

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ”

6.

SOL·LICITUD COMUNITAT DE PROPIETARIS PARKINGS CARRER PONENT NÚM.
6, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT
EL DIA 7 DE MARÇ DE 2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Graus, en representació de la
Comunitat de Propietaris Pàrquings del carrer Ponent núm. 6, en què demana autorització
per utilitzar la sala 5 de l’Amistat el dia 7 de març, durant dues hores, per realitzar-hi la
Junta de Propietaris.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 05.02.20 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
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ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Comunitat de Propietaris Pàrquings del carrer Ponent núm. 6 a
utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 7 de març, al vespre, per realitzar-hi la Junta de
Propietaris.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació

Respectar aforament total

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut

Tenir assegurança R.C.
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En cas d’emergència trucar al 112

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
7.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA (PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES)

Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i
la Universitat de Lleida d’un Conveni l’objecte del qual és un projecte formatiu de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de la universitat amb entitats col·laboradores. Aquesta
modalitat de convenis es regulen 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 en el Projecte Formatiu de Pràctiques
Acadèmiques Externes dels Estudiants de la Universitat de Lleida i el treball en pràctiques es
realitzarà sota la dependència directa del personal professional adscrit a Secretaria.
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. Donar-se per assabentada i confondre amb la formalització del conveni de treball en
pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb la Universitat de Lleida, per a la formació de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Lleida en entitats
col·laboradores.



Alumne:
Cognoms i Nom: Costa Piñol, Maria (47903555Y)





Durada:
Inici:
Finalització:

25.02.2020
04.05.2020

Tutor: Antoni Garcia Jiménez

Segon. Conforme amb la normativa establerta per 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. Notificar la present resolució a la Universitat de Lleida i facultar al Sr. Alcalde o, en
el seu cas, Coordinador/responsable de l’àrea, per al desplegament del conveni de formació
pràctica en centre de treball relatiu a l’alumne proposat.
8.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
PASTISSERIA MªANGELS

DE

VIA

PÚBLICA

PER

A

TAULES

I

CADIRES.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Benjamí Lorenzo Camps, per a l’establiment
Pastisseria Mª Àngels, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la
via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:


Cr. Llorenç Vilaró núm. 2. de gener a desembre 51 m2.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Benjamí Lorenzo Camps
Nom comercial: Pastisseria Mª Angels
Ubicació: Cr. Llorenç Vilaró núm. 2
Metres quadrats: 51 m2Període autoritzat: De gener a desembre 2020
Núm. Expedient: 2334-24-2020
2. Condicions generals de la llicència:
-

-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
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titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
9.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. PIZZERIA
L’AVINGUDA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Maria Victoria Carrasquilla Raya, per a
l’establiment PIZZERIA L’AVINGUDA, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

44 m2 de Gener a Desembre de 2020.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Maria Victoria Carrasquilla Raya
Nom comercial: Pizzeria l’Avinguda
Ubicació: Avinguda del Canal, 0007
Metres quadrats: 44 m2
Període autoritzat: de Gener a Desembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-22-2020

2. Condicions generals de la llicència:
-

-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
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2.

3.

4.
5.

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

10.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. BREIKO

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Jordi Vidal Gines, per a l’establiment
BREIKO, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o
espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

30 M2 D’1/GEN/2020 A 29/FEB./2020.

30 M2 D’1/ABR./2020 A 31/DES./2020.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Jordi Vidal Gines
Nom comercial: BREIKO
Ubicació: Carretera de Miralcamp, 0002
Metres quadrats: 30 m2
Període autoritzat: de l’1/1/2020 a 29/02/2020 i de l’1/4/2020 a 31/12/2020
Núm. Expedient: 2334-18-2020
2. Condicions generals de la llicència:
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La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
-

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
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4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

11.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. BREIKO

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Jordi Vidal Gines, per a l’establiment
BREIKO, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o
espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

60 M2 D’1 AL 31/MARÇ/2020.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Jordi Vidal Gines
Nom comercial: BREIKO
Ubicació: Carretera de Miralcamp, 0002
Metres quadrats: 60 m2
Període autoritzat: de l’1/3/2020 al 31/03/2020
Núm. Expedient: 2334-19-2020
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-
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El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
-

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
12.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. BAR
LITERARI

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Vlad Macarenco, per a l’establiment EL
LITERARI, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública
o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:
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15m2 de l’1/GEN./2020 a 31/MAIG./2020.
20 m2 de 1/JUN./2020 a 31/AGO./2020.
15 m2 de 1/SET./2020 a 31/DES./2020.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Vlad Macarenco
Nom comercial: BAR LITERARI
Ubicació: Avinguda de la Generalitat, 0018
Metres quadrats: 15 m2 / 20 m2 / 15m2
Període autoritzat: de Gener a Maig / de Juny a Agost / de Setembre a Desembre
2020
Núm. Expedient: 2334-31-2020

2. Condicions generals de la llicència:
-

-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
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Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
13.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. HOTEL
APARTAMENTS JARDÍ, SL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Joan Vila Riba, en representació de l’Hotel
Apartaments Jardí, SL, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la
via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:


Plaça de l’estació, 2 / Any 2020.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Joan Vila Riba
Nom comercial: Hotel Apartaments Jardí, sl
Ubicació: Plaça de l’estació, 2
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: Any 2020
Núm. Expedient: 2334-25-2020
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Si s'ha d'ocupar la calçada s'ha de senyalitzar correctament el perímetre d'ocupació
amb senyals reflectants i aïllar ambelements de seguretat i protecció per tal d'evitar
qualsevol accident de trànsit, d'acord amb l'establert a l'article 26 del'Ordenança de
Convivència Ciutadana a l'Ajuntament de Mollerussa (BOP 7 de març de 2019).
S'haurà de deixar lliurel'espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol
activitat municipal o esdeveniment públic..
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
-

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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3. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
4. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
4. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
6. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
7. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
14.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. BAR DEL
CANAL

Es retira de l’ordre del dia.

15. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE
PASTISSERIA SANT ISIDORI

VIA

PÚBLICA

PER

A

TAULES

I

CADIRES.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Francisco Xavier Vicens Molins, en
representació de Pastisseria Sant Isidori, sa per a l’establiment Pastisseria Sant Isidori,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

Carrer Ferrer i Busquets, 35 / Any 2020.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Francisco Xavier Vicens Molins
Nom comercial: Pastisseria Sant Isidori
Ubicació: Ferrer i Busquets, 35
Metres quadrats: 10 m2
Període autoritzat: Any 2020
Núm. Expedient: 2334-28-2020
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
De conformitat amb allò que preveu a l'article 26 de l'Ordenança Municipal de Policia
i Bon Govern i demés disposicions aplicables, es prendran les mesures necessàries
per a garantir la seguretat de vianants i de circulació en el tram de carrer afectat.
Així es seguiran les indicacions següents: Per tal d'evitar qualsevol accident de
trànsit, el perímetre d'ocupació de l'espai públic, sigui calçada o vorera, s'haurà de
senyalitzar amb senyals reflectants i/o lluminoses de color vermell. En la zona
ocupada s'haurà d'habilitar un itinerari protegit per a vianants, amb les
corresponents tanques de protecció i elements de senyalització per a la seguretat
dels vianants de la circulació rodada. Si l'ocupació suposa la instal·lació de bastides,
caldrà habilitar un túnel sota la bastida i no podrà sobresortir de la línia de
l'estacionament de vehicles. El túnel es senyalitzarà i s'il·luminarà adequadament. Si
l'ocupació de la via pública suposa l'obertura de rases o sondatges, s'adoptaran les
precaucions necessàries per evitar accidents; a aquests efectes, delimitarà el recinte
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de manera suficientment visible, col·locarà cartells de prevenció adequats i de nit
enllumenat de les obres amb fanals vermells. S'adoptaran les mesures que
garanteixen el màxim impacte pel trànsit de persones amb mobilitat reduïda. El pas
lliure no podrà ser inferior a 0,90 metres. En tots els casos es seguiran les
indicacions de la Policia Local. Pel tancament d'un carrer, aquest s'ha de senyalitzar
correctament, així mateix si procedeix, es derivarà el trànsit a carrers adjacents per
tal de facilitar el pas als demés usuaris; l'empresa constructora i/o el titular
sol·licitant, ha de portar la seva pròpia senyalització i personal per realitzar el
tancament o desviament del carrer. La persona per compte de la qual es realitzin les
obres i solidàriament, el promotor i el constructor de les obres principals, serà
responsable dels danys perjudicis i accident causats per omissió de les prevencions
i/o normatives vigents. S'ha de tenir en compte els dimecres de cada setmana, amb
motiu de la celebració del mercat setmanal..
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

16. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SALA DE BALL DEL
TEATRE DE L’AMISTAT PEL DIA 4 juliol de 2020 PER A ASSOCIACIÓ
SENEGALESA DE MOLLERUSSA.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per MAMADOU SECK, en representació de
l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de Ball
del Teatre de l’Amistat el dia 4 juliol de 2020 des de les 12:00i fins les 23:00 h per a una
Jornada Cultural “Cheikh Ahmadou Bamba” i també permís per a realitzar una caminada per
la Pau.
També sol·licita 150 cadires, l’equip de so amb 5 micròfons, un d’ells sense fil .
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 Associació Senegalesa de Mollerussa, la utilització de la Sala de Ball
del Teatre de l’Amistat el dia 4 juliol de 2020, des de les 12:00 i fins les 23:00 h per a
l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

Disponibilitat de 150 cadires.



I de 5 micròfons, un d’ells sense fil.

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
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-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
-Seguir les instruccions de la Policia Local a la caminada
-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.
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17.

AUTORITZACIÓ D’US D’ESPAI PÚBLIC PER LA DIADA SANT JORDI. EXP 159925-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per CIS ANGEL OLARAN, en què demana
autorització per posar una parada de venda de roses i llibres davant la seva seu, en Av. del
Canal 7, durant la Diada de Sant Jordi, 2020.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a CIS ANGEL OLARAN, la instal·lació d’una parada de venda de roses i
llibres a l’Av. del Canal 7, durant la Diada de Sant Jordi 2020.
Segon. Atenent al contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:




Només es lliurarà una autorització per entitat.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà a la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.

18. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ PLA
D’URGELL I PAVELLÓ VERD PEL DIA 19 D’ABRIL DE 2020. EXPEDIENT 1599- 362020.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Teresa Grañó Costa, en representació de
Albada Associació de Dones del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el
Pavelló Pla d’Urgell i el Pavelló Verd el dia 19 desembre de 2020 per a la Trobada de
Puntaires.
També










sol·licita el següent material:
170 taules.
1.100 cadires.
Mantells de color verd fosc per a les taules.
Escenari per a l’entrega de premis.
Megafonia.
2 focus per a l’exposició.
Disposar de calefacció segons necessitats.
Suport per a la col·locació de cartells dels venedors.
Pavelló verd: elements necessaris per al servei de bar.

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 Albada Associació de Dones del Pla d’Urgell, la utilització del
Pla d’Urgell i del Pavelló Verd el dia 19 desembre de 2020, per a l’activitat descrita.
També










Pavelló

l’ús del següent material:
170 taules.
1.100 cadires.
Mantells de color verd fosc per a les taules.
Escenari per a l’entrega de premis.
Megafonia.
2 focus per a l’exposició.
Disposar de calefacció segons necessitats.
Suport per a la col·locació de cartells dels venedors.
Pavelló verd: elements necessaris per al servei de bar.

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
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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:


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



Poden disposar dels sanitaris del pavelló.



No obstaculitzar les sortides d’emergència i els mitjans d’extinció.



Accés farmaciola bàsica.



La normativa de seguretat es regirà pel Pla d’Autoprotecció dels Pavellons Firals, fet
per l’Ajuntament de Mollerussa.



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. SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 2349-5-2020.
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
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delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a Jaime Colom Rabaso previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent,
subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1444.
Ubicació: Av. Generalitat, 4.
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
20.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DE
L’INSTITUT MOLLERUSSA PER PODER VISITAR EL SERVEI D’INTERVENCIÓ
SOCIAL I COMUNITÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AMB ELS
ALUMNES DE 3r. d’IFE

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Pacheco Cunillera, en
representació de l’INSTITUT MOLLERUSSA, en què demana autorització per poder visitar el
servei d’intervenció social i comunitària de l’Ajuntament de Mollerussa amb els alumnes que
cursen un mòdul formatiu de 3r d’IFE per a conèixer els serveis.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’INSTITUT MOLLERUSSA, la visita al Servei d’intervenció social i
comunitària, el dia 2 de març de 2020, a les 09:00 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.
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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.

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
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-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.
-Seguir les instruccions de personal de la instal·lació.
-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.

21.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
ESGLESIA EVANGELISTA PER UTILITZAR L’EDIFICI CULTURAL PELS
DIUMENGES DE L’ANY 2020 PER A ACTIVITATS CULTURALS PRÒPIES

Es retira de l’ordre del dia.

22.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ VERD,
PAVELLÓ PLA D’URGELL, ESPAI DEL BAR I LA SALA DOS PELS DIES 1 de juliol
de 2020 FINS AL 22 de juliol de 2020 PER L’ÀREA DE JOVENTUT.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Montse Llovera Gomà, en representació de
l’Àrea de Joventut, en què demana autorització per utilitzar el pavelló verd, pavelló Pla
d’Urgell, espai del bar i la sala dos pels dies 1 de juliol de 2020 fins al 22 de juliol de 2020
per a realitzar camps de treball i acollir 15 joves vinguts d’arreu de Catalunya.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’àrea de joventut, la utilització del pavelló verd, pavelló Pla d’Urgell,
espai del bar i la sala dos pel dia 1 juliol de 2020 fins al 22 juliol de 2020 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,
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L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.



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



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



L’ús social exclou l’establiment
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.

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.
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Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte (només en la zona habilitada a la cuina)
-Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut R.C. (en ser organitzador l’Ajuntament no és necessari aportar-la)
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-Respectar el descans dels veïns en l’horari matinal
-Es complirà la normativa sanitària en la manipulació i/o distribució d’aliments
-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.

23.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.01.2020 a 31.01.2020)

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-01-2020 a 31-01-2020.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedencia i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-01-2020 a 31-01-2020, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

ACCIÓ SOCIAL
SOLÉ CAELLES, Carme

64,33 €
TOTAL ÀREA

64,33 €

ATENCIÓ EXTERNA
COT LLURBA, Jordi

122,85 €

GELONCH CAMÍ, Ramon

122,85 €

MILLA PEDROSA, Jacint

122,85 €

OLIVEROS VILLAORBINA,
Francisco

136,50 €

PIÑERO FERNANDEZ, Jose
Antonio

122,85 €

TOTAL ÀREA

627,90 €

EDUCACIÓ
REGUÉ ESTEBAN, Eduard

81,97 €
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TOTAL ÀREA

81,97 €

ESPORTS
GONZALEZ PEREZ, Jose Antonio

111,78 €

MASIP GOMEZ, Roger

63,85 €

PONS ORTONEDA, Santi

111,78 €

SANMARINI LLAURADO, Sergi

51,08 €

SANS RUBINAT, Roc

25,54 €
TOTAL ÀREA

364,03 €

SEGURETAT CIUTADANA
BERGA MIRANDA, Nuria

179,60 €

CARRASCAL CARRETERO,
Carlos

255,04 €

FEIXAS PERERA, Marc

743,20 €

FERNANDEZ PEREZ, David

724,44 €

FIGUEREDO PARISÉ, René
GARCIA MORENO, Miriam
LEIVA OLLER, Abraham

25,28 €
61,76 €
388,64 €

MEGIAS VARGAS, Jose

89,12 €

MENDOZA GONZALEZ, Victor

150,32 €

OLLERO LIMAS, Eloi

678,56 €

PEIRON MAZAS, Jorge

161,34 €

PERARNAU CAPDEVILA, Carles

692,24 €

PUIG FONTANET, Dolors

225,24 €

PUIG MARTINEZ, Isabel

228,14 €

RAFAEL NAVARRO, Joaquim

413,92 €

RIVAS DELGADO, Francisco

186,60 €

SOBREVAL VALLS, Jaume

25,28 €

TUXANS MARIN, Salvador

228,34 €

VERA SANAHUJA, Carme

318,90 €

TOTAL ÀREA

5.775,96 €

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
interessats, als efectes oportuns.

acords

a

Intervenció

i

Dipositaria,

així

com
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24.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. ELC.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è. trienni en favor de la Sra.
Elena LLARDEN CARCEL, membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament, adscrita a l’Escala Administració Especials, Subescala Tècnica, en el lloc de
treball d’Auxiliar de Biblioteca, Grup C, Subgrup C1 (RLT 044), amb efectes del dia 1 de
febrer de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Elena LLARDEN CARCEL, (Auxiliar de Biblioteca,
Grup C, Subgrup C1, RLT 044), adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica,
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C1, 5è
d’ordre, a partir del dia 1 de febrer de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 5è, són les següents:







Venciment trienni 5:
01/02/2020
Grup categoria:
C1
Percentatge:
66,670%.
Observacions:
Tindrà dret a percebre el 80% de l’import equivalent a 1
trienni del Subgrup C1, entre tant gaudeixi de la reducció de jornada autoritzada per
acord de la Junta de Govern de 14 de juliol de 2016 i fins que el/la fill/a tingui sis anys
(18/04/2020), llevat de renúncia expressa.
Venciment proper trienni: 01/02/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
25.

RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI AL SR. ACG.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni en favor del Sr.
Alexandre CULLERÉ GARCIA, membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament, adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball
de Tècnic de Cultura, Grup A, Subgrup A1 (RLT 047), amb efectes a partir del dia 2 de febrer
de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Alexandre CULLERÉ GARCIA, (Tècnic de Cultura, Grup
A, Subgrup A1, RLT 047), adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup A1, 7è d’ordre, a
partir del dia 2 de febrer de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent al mes
de venciment.
Les característiques del trienni 7è, són les següents:




Venciment trienni 7:
Grup categoria:
Percentatge:

02/02/2020
A1
100,00%

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______



Venciment proper trienni:

02/02/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
26.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. MPA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è. trienni en favor de la Sra.
Montserrat PORTA ALDOSA, membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament, adscrita a l’Escala Administració Especials, Subescala Tècnica, en el lloc de
treball d’Auxiliar de Biblioteca, Grup C, Subgrup C1 (RLT 080), amb efectes del dia 15 de
febrer de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Montserrat PORTA ALDOSA, (Auxiliar de Biblioteca,
Grup C, Subgrup C1, RLT 080), adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica,
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C1, 5è
d’ordre, a partir del dia 1 de febrer de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 5è, són les següents:







Venciment trienni 5:
15/02/2020
Grup categoria:
C1
Percentatge:
66,67%.
Observacions:
Tindrà dret a percebre el 80% de l’import equivalent a 1
trienni del Subgrup C1, entre tant gaudeixi de la reducció de jornada autoritzada per
acord de la Junta de Govern de 7 de març de 2018 i fins que el/la fill/a tingui sis anys,
llevat de renúncia expressa.
Venciment proper trienni: 15/02/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
27.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. ACS.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è. trienni en favor de la Sra. Anna
CALVIS SOLÉ, membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament,
adscrita a l’Escala Administració Especials, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Tècnic
Gestió , Grup A, Subgrup A2 (RLT 067), amb efectes a partir del dia 16 de febrer de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Anna CALVIS SOLÉ, (Tècnic Gestió, Grup A, Subgrup
A2, RLT 067), adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de
personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup A2, 5è d’ordre, a partir del dia
16 de febrer de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent al mes de
venciment.
Les característiques del trienni 5è, són les següents:
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Venciment trienni 5:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

16/02/2020
A2
92,66%
16/02/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
28.

RECONEIXEMENT DEL 4r. TRIENNI AL SR. JSP

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4r. trienni en favor del Sr.
Josep SOLÉ PÀMPOLS, membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament, adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, en el lloc
de treball de Personal d’Oficis de la BOS – Oficial 1a. Serveis Diversos, Grup C, Subgrup C2
(RLT 200), amb efectes des del dia 18 de febrer de 2020.
Es fa constar, als efectes oportuns, que el Sr. Josep SOLÉ PÀMPOLS, gaudeix en l’actualitat
de la situació de jubilació parcial (amb contracte de relleu que fineix el dia 21 d’abril de
2022) autoritzada per Decret de l’Alcaldia núm. 348/2018, de 7 d’agost, amb una dedicació
del 25%.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Josep SOLÉ PÀMPOLS, (Oficial 1a Serveis Diversos de la
Unitat BOS, Grup C, Subgrup C2, RLT 065), adscrit a l’Escala Administració Especial,
Subescala Serveis Especials, de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un
trienni del Subgrup C2, 4r d’ordre, des del dia 187de febrer de 2020 i amb efectes econòmics
a la nòmina corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 4, són les següents:




Venciment trienni 4:
Grup categoria:
Percentatge:

18/02/2020
C2
25,00%, atesa la situació de jubilació parcial

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
29.

RECONEIXEMENT DEL 8È. TRIENNI A LA SRA. BMF.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra. Belen
MORIANA FUERTES, membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera,
Escala Administració General, Subescala Administrativa, en el lloc de treball d’Administrativa
de Comptabilitat, Grup C, Subgrup C1 (RLT 034), amb efectes a partir del dia 23 de febrer
de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Belen MORIANA FUERTES (Administrativa de
Comptabilitat, Grup C, Subgrup C1, RLT 034), adscrita a l’Escala Administració General,
Subescala Administrativa, de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament un
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trienni del Subgrup C1, 8è. d’ordre, a partir del dia 23 de febrer de 2020 i amb efectes
econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Les característiques del trienni 8, són les següents:





Venciment trienni 8:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

23/02/2020
C1
100,00%
23/02/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
30.

INCREMENT RETRIBUCIÓ SERVEI-GESTIÓ AIGÜES 2020. SOREA, SA

Vista la instància presentada pel Sr. David Gall i Martín, en nom i representació de SOREA,
SA, amb data 14 de febrer de 2020 per la qual sol·licita revisió de la retribució a aplicar amb
efectes de 1r de gener de 2020.
Vist l’estudi justificatiu de l’increment.
Atès que el Plec de condicions administratives del contracte de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta de l’Ajuntament de Mollerussa, estableix la revisió de la
retribució a l’empresa en funció d’una fórmula polinòmica, i el pacte 4rt., apartat a.2) del
Conveni d’ampliació del contracte on es revisarà anualment la retribució de les inversions
realitzades.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’increment de retribució, d’acord amb l’estudi justificatiu, per a l’any 2020
en la forma següent:
Retribució gestió
1,1149 €/m3. x 1,01493 = 1,1315 €/m3.
Segon.- Notificar a SOREA, SA aquest acord amb oferiment dels recursos adients.

31.

RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 1/2020

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 1/2020, que inclou 11 expedients i que importa la
quantitat 5.437,61 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
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Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

32.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 06/2020

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 39.042,78 €.
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.
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 06/2020, per import global de 39.042,78€.
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.
33.

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS. EXERCICI 2019.
COMPROMÍS D’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL PEL FINANÇAMENT PEL SERVEI PÚBLIC DE
RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS. EXERCICI 2020.

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de novembre de 2013 va acordar delegar la gestió del
servei públic de recollida, transport i tractament de residus al Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
El Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió de 27 de gener de 2014 va acordar
l’acceptació de la delegació de competències de la gestió del servei públic citat anteriorment
amb efectes 1 de febrer.
Amb data 29 de maig de 2015 i efectes de 1 de juny de 2015, el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell va signar amb la mercantil FCC, S.A. el contracte administratiu mixt de gestió de
serveis públics per la recollida i transport de residus del municipi de Mollerussa i el
subministrament de contenidors en superfície i vehicles.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell fa arribar la documentació justificativa de la liquidació de
l’exercici 2019 (gener a desembre), relatiu a tota la gestió del servei, que s’adjunta a
l’expedient, i del qual es desprèn:
-

Despesa total per import:

1.111.994,69 €
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-

Aportació mensualitats:
Ingressos per retorn:
Saldo a favor Ajuntament

961.218,3 €
153.481,28€
2.704,89 €

És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents
ACORDS
Primer. Aprovar el document de liquidació de l’exercici 2019, comprensiu dels mesos gener
a desembre, amb un saldo d’explotació final favorable a l’Ajunament de Mollerussa per
import de 2.704,89€.
Segon. Aprovar les aportacions mensuals (bestretes) en la quantia de 80.102,00€, sense
perjudici de la liquidació a la finalització de l’exercici 2020.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell als efectes
oportuns.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Servei d’Intervenció als efectes oportuns.

34.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 3/2020

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 3/2020, que inclou 24 expedients i que importa la
quantitat 3.260,07 €.
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.
35.

RELACIÓ EXEMPCIONS IIVTNU 1/2020

El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement,
la competitivitat i la eficiència, va afegir un nou apartat c) a l’article 105.1 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), amb efectes des de l’1 de gener de 2014
així com pels fets imposables anteriors a l’esmentada data no prescrits.
Aquest nou apartat c) de l’article 105.1 TRLRHL estableix l’exempció en les transmissions
de l’habitatge realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials amb ocasió de la
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per
a la cancel·lació de dutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, contretes amb entitats de
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crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de
préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres bens o drets en quantia suficient per
a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
Vista la relació núm. 1/2020 d’exempció per IIVTNU i els expedients individualitzats que hi
consten.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- APROVAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex I (de la relació 1/2020), per reunir els requisits establerts a l’article
105.1.c) del TRLRHL i en conseqüència aprovar les devolucions d’ingressos indeguts que
corresponguin.
Segon.- DESESTIMAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 1/2020), per NO reunir els requisits establerts a
l’article 105.1.c) del TRLRHL.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en els annexos indicats anteriorment amb oferiment dels recursos
legals adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

36.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-16-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/1199, de data 27/02/2020, el Sr. Fideligno Pabon Gomez sol·licita targeta de
resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
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Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.

37.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-2-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/37, de data 02 de gener de 2020, el Sra. Casandra Sancho Perez sol·licita
targeta de resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.

38.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-19-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/1005, de data 21 de gener de 2020, el Sr. Jorge Yusta Vazquez sol·licita targeta
de resident zona blava.
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Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.
39.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a
consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
39.1.- PROPOSTA DE FINIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EXP. RRP 1362-58-2019 PER LA
MODALITAT CONVENCIONAL. PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
ABREUJAT NUM 203/2019-B.

ANTECEDENTS:
En data 27 d’agost de 2018, (Registre Entrada núm. 2018/7933), la Sra. Margarita Fuertes
Carrillo, ha presentat reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de
Mollerussa i sol·licita el rescabalament pels danys següents:
Data dels fets:
20/06/2018
Danys personals causats:
Diverses contusions en mà, genoll i cara; ferida incisa i
fractura en nas.
Danys materials causats:
Reposició de les ulleres, reparació rellotge, telèfon mòbil
trencat.
Causa dels danys al·legats:
Caiguda a l’av. del Canal, alçada aproximada del c. Canigó.
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Indemnització sol·licitada:

10.419,04€

Que la Sra. Margarita Fuertes Carrillo ha interposat Recurs contenciós administratiu en data
26 d’abril del 2019 al Jutjat Contenciós Administratiu nº 1 de Lleida en el que es segueix
procediment abreujat nº 203/2019-B contra l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA i la companyia
d’assegurances ALLIANZ.
Què en l’esmentat procediment la Sra. Carrillo reclama una indemnització per import de DEU
MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS D’EURO (10.419,04.-€) en
concepte de responsabilitat patrimonial de l’administració per una caiguda a l’Avinguda Canal
de Mollerussa (cruïlla amb carrer Canigó) succeïda el dimecres dia 20 de juny de 2018 en
horari de mercat setmanal.
Que consta a l’expedient administratiu intervenció realitzada per la Policia Local de
Mollerussa (nº d’intervenció 2546/2018), amb el següent contingut: “a les 11.19 hores es
rep trucada telefònica del Sr. Bernardo Romero, paradista del mercat setmanal, informant
que ha caigut una senyora a l’av. del Canal cruïlla amb carrer Canigó i s’ha donat un cop al
nas i li surt sang. Des de la central s’activa el servei d’ambulància (indicatiu 2774) i les
patrulles de servei formades per l’inspector en cap, el caporal amb Tip 1006 i l’agent amb Tip
1017, s’adreça al lloc i comproven que la senyora és Margarita Fuertes Carrillo, de 70 anys i
domicili al passeig Compositor Beethoven núm. 8, 1r 1a de Mollerussa, la qual és atesa pels
serveis d’ambulància i posteriorment traslladada al C.A.P. per valoració mèdica. Es realitza
fitxa d’anomalia perquè arreglin el lloc on ha caigut ja que hi ensopega molta gent
en dia de mercat setmanal”. Consten adjuntades 5 fotografies del lloc de la caiguda.
Que l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament
de Mollerussa Sr. Jordi Capell va emetre informe tècnic amb data 26 de novembre de 2019
amb la següent conclusió: “... que la zona de paviment amb mal estat on es va produir
l’accident, està en una zona de calçada de pas de vehicles, tot i que els dimecres passa a ser
una zona de pas de vianants, durant les hores de mercat setmanal, per tant degut als
desnivells que presenta aquesta paviment en les zones d’esquerdes, tal i com s’ha
esmentat en aquest informe pot ser perillós per a l’ús dels vianants”. S’annexen a
l’informe 5 fotografies del lloc.
Que el Jutjat ha assenyalat la celebració de la vista prevista a l’article 78 de la Llei de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa pel proper dia 25 de febrer de 2020, en el qual consta
citat en qualitat de testimoni l’ex-Cap de la Policia Local Sr. Joan Martínez Sánchez.
Que atenent a tot el que s’ha exposat, constant la predisposició de la companyia
asseguradora ALLIANZ d’indemnitzar a la reclamant Sra. MARGARITA FUERTES CARRILLO
per import de SIS MIL DOS –CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA –TRES CÈNTIMS
(6.226,53.-€) en concepte de la totalitat dels danys i perjudicis soferts ( tant personals com
materials), dels quals correspondria a l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA el pagament de SISCENTS EUROS (600.-€) per raó de la franquícia que consta a la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil nº 030257028, i constant també l’assentiment de la Sra. MARGARITA
FUERTES CARRILLO de donar-se per totalment indemnitzada i conforme amb la percepció de
l’esmentada quantitat i de renunciar a res més reclamar per aquest concepte,
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FONAMENTS DE DRET :
L’article 86 i en concret apartat 5è de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (LPACAP), en procediments de responsabilitat patrimonial,
faculta a l’Administració per a la formalització de pactes amb les persones interessades;
aquests pactes gaudiran d’efectes jurídics de finiment del procediment.
Respecte la quantia de la indemnització i modalitat d’abonament, s’hauran de seguir les
indicacions que s’estableixen en l’article 34 de la Llei 40/2015, de règim Jurídic del Sector
Públic (LRJSP), a la qual es remet l’anterior.
En virtut de quant s’ha exposat, atès el contingut dels antecedents, 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 l’Alcalde, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Atorgar autorització per tal portar a efecte la transacció que elimina la controvèrsia
i posa fi al litigi entre la Sra. MARGARITA FUERTES CARRILLO i l’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, en el Recurs Abreujat 203/2019-B del Jutjat Contenciós Administratiu nº 1 de
Lleida, consistent en indemnitzar a la Sra. MARGARITA FUERTES CARRILLO per la caiguda en
via pública soferta el dia 20/06/2018 amb la quantitat de 6.226,53.-€ (dels quals anirien a
càrrec de l’Ajuntament 600.-€ en virtut de la franquícia concertada a la pòlissa d’assegurança
de responsabilitat nº 030257028).
Segon.- Facultar a l’advocat Sr. Carles Roiger i Juny, col·legiat núm. 744 de l’Il·lustre.
Col·legi de l’Advocacia de Lleida, qui té assumida la direcció lletrada del procediment judicial,
per tal que presenti i signi tots els escrits i documents que convinguin per tal de formalitzar
l’esmentada transacció.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’advocat Sr. Carles Roiger i Juny, col·legiat núm. 744 de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta-cinc 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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