AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa
CERTIFICO:
Que el dia 13 de maig de dos mil vint la Junta de Govern local va celebrar sessió de carácter ordinària
(SESSIÓ NÚM. 2020/16), adoptant-se els acords que es transcriuen a continuació:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PRP 2020/390 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL
CARRER ENRIC GRANADOS, 4 DE MOLLERUSSA AMB REFERÈNCIA CADASTRAL
5108202CG2150N0001OZ i 5108203CG2150N0001KZ PER ENRIC VILADROSA MAS,
REGANY ABOGADOS SLP. EXPEDIENT NÚM.: 2433-1-2020.

D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral indicada amb la
següent descripció:
URBANA: Finca registral número 386. Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al Tom
1998, Llibre 119, foli 129, amb dues finques cadastrals: 5108202CG2150N0001OZ i
5108203CG2150N0001KZ.
Vist l’informe emès en data 30 d’abril de 2020, per la tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de tècnic municipal d’aquest Ajuntament en el qual, es posa de manifest el següent:
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Vista la documentació presentada pel Sr. Enric Viladrosa Mas, Regany Abogados SLP, sol·licitant, a
l’empara dels articles 187.1 b) i 192 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la a Llei d’urbanisme i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que desplega
l’anterior, llicència municipal, en relació a la sol·licitud, feta en data 28 d’abril de 2020 i amb número de
registre d’entrada 2020/4814

“/.../
1.

Que segons l’article 28 del D 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, la documentació necessària per a les sol·licituds de llicència
de segregació es la següent:
-

-
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Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar
els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de
formació de parcel·les i finques.
Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació
jurídica assimilada que se sol·liciti.
Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència
registral i cadastral.
Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica
topogràfica, representatiu dels lots proposats.
Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a
sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits,
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la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si
s’escau.
2.

Que el sol·licitant aporta una documentació signada per Jacint Alsina Torres, arquitecte
col·legiat amb número 37697/3, que consta de:
-

-
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3.

S’adjunta també la proforma de l’escriptura de segregació.

4.

Segons el document aportat, la finca matriu objecte de segregació es la finca registral
25012000190031, nº 386 del tom 1998, del llibre 119, full 129, que coincideix amb dues
finques cadastrals: 5108202CG2150N0001OZ i 5108203CG2150N0001KZ. La finca té una
superfície total de 942,48 m2 de terreny dues edificacions diferents, un habitatge de planta
baixa, planta pis i planta sota coberta que correspon a la primera finca cadastral, i un
magatzem de planta baixa que correspon amb la segona finca cadastral.

5.

Es proposa segregar la finca esmentada en el punt anterior, amb les finques resultants
següents:
Segons memòria

Segons proforma

Superfície

471,89 m2

471,89 m2

Superfície construïda

---

681,12 m2

Façana

20,39 m

---

Fondària

23,25/23,36 m

---

Qualificació urbanística

Clau 2

---

Superfície

470,59 m2

470,59 m2

Superfície construïda

---

430,26 m2

Façana

20,19 m

---

Parcel·la 1

Parcel·la 2
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Memòria justificativa on es descriu la finalitat de la segregació de la finca matriu original en
dues finques diferents. Hi consta la descripció de la finca matriu original, amb referència
cadastral i registral, i les finques resultants després de la segregació amb la descripció
corresponent.
Plànol de situació de la finca matriu, la superposició d’aquesta amb les NNSS vigents i
plànol de les finques resultants.
Fitxes dels lots resultants.
Nota simple
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Fondària

23,15/23,25 m

---

Qualificació urbanística

Clau 2

---

6.

Les finques resultants compleixen amb les condicions de parcel·la mínima que es fixen en el
POUM vigent, que són de 110 m2 i els de façana mínima que són de 7,5m per tant entenem
que es possible la segregació proposada. També s’adjunta documentació en la que es pot
comprovar que les construccions actualment existents compleixen amb el planejament
actualment vigent.

7.

La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
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CONCLUSIO
Atès tot allò que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de segregació
objecte d’aquest informe”.
A la vista de la documentació que consta a l’expedient de referència i dels informes lliurats al respecte,
la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 2019/358,
de 21 de juny, i a proposta del Regidor d’Urbanisme, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar a la persona interessada, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
número 2433-1-2020) a l’edifici ubicat al carrer Enric Granados, 4 de
correspon a la finca registral 25012000190031, nº 386, amb
5108202CG2150N0001OZ i 5108203CG2150N0001KZ conforme el projecte
constar els extrems següents:

SEGREGACIÓ (Expedient
25230 Mollerussa que es
la referència cadastral
presentat al respecte, fent

Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme allò previst a
l’article 29 de Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’0rdenança fiscal número 6
que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a definitiva l’autoliquidació per
import de 80,00 euros.

3.

PRP 2020/393 LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detalla 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:
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Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”

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

1f14361d963249e580b537a2a03eba03001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

22/05/2020 ALCALDE

Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obres, conforme els
expedients que es relacionen a l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret
de propietat i sense perjudici de tercers, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Condicionar l’eficàcia de l’atorgament de la llicència municipal d’obra en
qüestió al compliment de la present condició suspensiva (el contingut de la qual es
troba regulada a l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual es
suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents
en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb
l’activitat, modificada per l’ordre SND/385/2020, de 2 de maig): que es tracti d’obres que
suposin una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què en l’habitatge on s’hagi
d’efectuar s’hi trobin persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra i que,
degut a la seva ubicació permanent o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de
residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l’activitat d’execució de l’obra, o
amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.
S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides en l'apartat anterior en les quals, per la
mena d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació
d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no
relacionades amb l'activitat de l'obra. També queden exceptuades aquelles obres que es
realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals
no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les
següents condicions:
a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i
s'adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la
jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.
b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització
de la jornada laboral.

Així mateix, també s’exceptuen els treballs i obres puntuals que es realitzin als immobles
amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com feines de
vigilància.
En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l'accés a zones no sectoritzades de
l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis
de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.
La present condició suspensiva mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència
de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que existeixin circumstàncies de
salut pública que justifiquin una nova ordre que en modifiqui els seus termes.
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c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades
per les autoritats sanitàries.
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Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
2.559,21 euros.
ANNEX I:
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de
residus:

306/2019
IGNASI CLOTET S.L.U
AV. CANAL, 19
955,21
477,61
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:

85/2020
MELGOSA CAMPS RICARD
C/ MURALLA, LOCAL 2
522,40
261,20
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:

88/2020
LABORAL I CONSULTORIA C. MIJANS SL
C/ ORIENT, 18
3,60
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:

94/2020
BUILDINGCENTER SAU
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Sol·licituds d’obres autoritzades
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Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de
residus:

C/ SANT ISIDORI 8-10 2-7
62,69
31,34
0,00
0,00
0,00

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

95/2020
CABA MUNTADA JOAN
C/ RICARD VINYES 12 2-1
140,00
70,00
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:

98/2020
LARREY SOLÉ MARC
C/ ONZE DE SETEMBRE, 38
11,16
12,00
0,00
0,00
0,00

4.

PRP 2020/391 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE L’OBRA

Vist el document de convocatòria de subvencions de l’Obra Social ”la Caixa”, en concret, del
Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, Habitatges per a la inclusió social i de
bases dels Premis ”La Caixa” a la innovació social 2020. Publicat al web de la Fundació “la
Caixa” https://obrasociallacaixa.org/.
Aquesta línia de subvenció a la convocatòria de l’Obra Social ”la Caixa” del Programa d’Ajuts
a Projectes d’Iniciatives Socials, Habitatges per a la inclusió social té com a finalitat
col·laborar amb les entitats socials que tenen entre els seus objectius desenvolupar
programes de prevenció, promoció i suport a la inclusió social mitjançant projectes de
recursos d’atenció residencial temporal, que tinguin com a finalitat procurar la inclusió de les
persones a la comunitat i facilitar la vida independent.
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SOCIAL ”LA CAIXA” HABITATGES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, ANUALITAT
2020 I PREMI ”LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ SOCIAL 2020.
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La convocatòria inclou dos àmbits d’actuació:
- Recursos residencials temporals per a persones en situació de dependència, amb
discapacitat i/o trastorn mental
- Programes d’inici de processos d’autonomia personal i de vida independent
- Programes de descàrrega per a familiars amb persones en situació de dependència,
discapacitat o trastorn mental
- Recursos residencials temporals per a persones en procés d’inclusió social
- Projectes de recurs habitacional per fomentar l’apoderament i l’autonomia de les
persones en situació d’exclusió social
- Projectes educatius per a joves en situació d’emancipació
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L’aportació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és d’entre el 60 % i el 100 % de l’import
demanat per l’entitat, en funció de la puntuació obtinguda.
L’abonament de l’import de l’ajuda concedida es fa mitjançant dos pagaments: el primer, del
80 %, després que totes dues parts signin el conveni de col·laboració. El segon pagament,
corresponent al 20 % restant de l’ajuda, es fa efectiu una vegada presentada la justificació
final de l’ajuda concedida i quan aquesta s’hagi aprovat.
Aquesta subvenció és compatible amb d’altres fonts de finançament públic o privat del
projecte.
Es poden demanar ajuts en concepte de:
- Honoraris de professionals (personal contractat i externs), formació adreçada a
persones destinatàries, familiars, professionals i voluntariat
- Desplaçament i transport de les persones destinatàries
- Despeses de gestió del personal voluntari, incloent-hi els desplaçaments
- Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries
- Promoció del projecte
- Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats
- Adequació o millora d’infraestructures
- Lloguer d’infraestructures
- Lloguer i subministraments dels habitatges
D’altra banda, no es pot demanar en concepte d’ajuda:
- Despeses del manteniment de la seu habitual de l’entitat sol·licitant (lloguer, aigua,
telèfon, electricitat...)
- Despeses de la gestió del projecte
- Despeses del personal que intervé en el projecte (desplaçaments, dietes, etc.)
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L’import màxim de la subvenció és de 40.000 € i no podrà superar el 75%; l’entitat es
compromet a aportar-hi com a mínim el 25 % del cost total del projecte, independentment
de l’import de l’ajut atorgat, d’acord amb el punt 3 “finançament” de la convocatòria.
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Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i s’han de desenvolupar durant la vigència
del conveni. No es podran imputar despeses anteriors a la data de resolució de la
convocatòria ni posteriors a la data de finalització del conveni.
Paral·lelament, també es considera oportú presentar sol·licitud als Premis ”La Caixa” a la
innovació social 2020.
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S’atorguen 10 premis, cadascun amb una dotació de 15.000 €. Els projectes s’avaluen
valorant-ne l’impacte en les persones destinatàries i la comunitat a partir del
desenvolupament real del projecte i dels resultats obtinguts. La resolució del premi es donarà
a conèixer l’any 2022 i la decisió del jurat és inapel·lable.
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli als beneficis previstos en
aquesta convocatòria de subvenció i a les bases del premi; vist el document denominat
"Compartir és Viure" de l’acció a executar, que té la voluntat de cobrir les necessitats de les
persones grans del municipi, garantint una vellesa digna i saludable i el dret de totes les
persones a gaudir d’un habitatge digne i adequat, facilitant l’accés a l’habitatge als col·lectius
més vulnerables. Aquest projecte està adreçat a persones de 65 anys o més, pensionistes i/o
prejubilades empadronades al municipi de Mollerussa, que estiguin interessades en compartir
pis de lloguer.
Aquest projecte s’emmarca en l’àmbit de la convocatòria de Recursos residencials temporals
per a persones en procés d’inclusió social, en concret als Projectes de recurs habitacional per
fomentar l’apoderament i l’autonomia de les persones en situació d’exclusió social.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la convocatòria de subvenció i de les
bases del premi; i la importància de l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern
en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de
21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Acció social i comunitària, ciutadania i infància i,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa a la subvenció de la
convocatòria de l’Obra Social ”la Caixa”, Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials,
Habitatges per a la inclusió social, publicat al web de la Fundació “la Caixa”
https://obrasociallacaixa.org/.
Segon.- Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el
document “Compartir és Viure” per a executar accions que permetin cobrir les necessitats de
les persones grans del municipi, garantint una vellesa digna i saludable i el dret de totes les
persones a gaudir d’un habitatge digne i adequat, facilitant l’accés a l’habitatge als col·lectius
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La participació en els premis està oberta exclusivament a les entitats socials que presentin
un projecte a les convocatòries generals del 2020 i amb l’objectiu de reconèixer i visibilitzar
iniciatives diverses amb un denominador comú: aportar respostes més eficaces, eficients,
sostenibles i justes als reptes socials complexos que afronta la nostra societat.
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més vulnerables”, una subvenció de 21.612,00 €, equivalent al 60% del cost elegible i segons
el detall següent:
“COMPARTIR ES VIURE”
COST ELEGIBLE 100%
36.211,00 €
TOTAL COST ELEGIBLE:
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:

SUBVENCIÓ 60%
21.612,00 €

36.211,00 €
21.612,00 €

Marc Solsona Aixala

Quart.- L’Ajuntament es compromet a aportar com a mínim el 25 % del cost total
pressupostat del projecte.
Cinquè.- Autoritzar la sol·licitud de l’Ajuntament de Mollerussa als Premis ”la Caixa” a la
Innovació Social, d’acord amb les bases publicades al web de la Fundació “la Caixa”
https://obrasociallacaixa.org/.
Sisè.- Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament
dels acords adoptats.
5.

PRP 2020/384 RECONEIXEMENT DEL 3r. TRIENNI AL SR. MFP.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 3r. trienni a favor del Sr. MARC FEIXAS
PERERA, membre integrant de la plantilla de personal funcionari [interí] d’aquest Ajuntament, Escala
Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Cos Policia Local, Escala Bàsica, en el lloc de treball
d’Agent, Grup C, Subgrup C2 (RLT 014), amb efectes del dia 31 de maig de 2020.
En l’Informe Jurídic lliurat al respecte, es fa constar la modificació operada en la Llei 16/1991, del 10 de
juliol, de les policies locals, per l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives (DOGC 6830, de 13/3/2015). En aquest sentit, s’ha incorporat una
disposició addicional (7a) a la Llei 16/1991, per la qual els funcionaris dels cossos de policia local de les
categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter
econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
En conseqüència, els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de
classificació a què fa referència aquesta disposició (14/3/2015) s’han de valorar d’acord amb el grup de
classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. Els successius, es
valoraran al grup de classificació C1.
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. MARC FEIXAS PERERA, (Agent de la Policia Local, Grup C, RLT
014), adscrit a l’Escala Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Cos Policia Local,
Escala Bàsica, de la plantilla de personal funcionari [interí] d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup

Antoni Garcia Jiménez
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Tercer.- Aprovar el document "Compartir és Viure”.
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C1, 3r. d’ordre, des del dia 31 de maig de 2020, i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent al
mes de venciment.
Les característiques del trienni 3r., són les següents:





Venciment trienni 3:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

31/05/2020
C1 [*]
100,00%
31/05/2023

Marc Solsona Aixala
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[*] Reclassificació del grup C2 al grup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic. Article 65 de la
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Modificació de la Llei
16/1991 -Policies Locals).
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

6.

i

PRP 2020/386 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 83-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Jordi Solanes Argiles, per a l’establiment La Botiga,
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:


28 m2. DE MARÇ A OCTUBRE 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:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:

22/05/2020 SECRETARI

1. Dades de l’ocupació:
-

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

Antoni Garcia Jiménez

-
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Titular peticionari: Jordi Solanes Argiles
Nom comercial: La Botiga
Ubicació: Pl. Manuel Bertrand, 19
Metres quadrats: 28 m2
Període autoritzat: de Març a Octubre de 2020
Núm. Expedient: 2334-83-2020
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-

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:
-

22/05/2020 ALCALDE

-

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:

Marc Solsona Aixala
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1.

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.

3.

4.
5.

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 1,80 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda a
la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl.

Antoni Garcia Jiménez
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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.

2.
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El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.
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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Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè.- 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.

7.

PRP 2020/387 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 117-2020

22/05/2020 ALCALDE

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Crina Camelia Lacatus, per a l’establiment Bar Nevada,
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:


20 m2 Des de que la llei ho permeti i fins el 31/10/2020.

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:

Marc Solsona Aixala
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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: Crina Camelia Lacatus
Nom comercial: Bar Nevada
Ubicació: Camí d’Arbeca, 16
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: Des de que la llei ho permeti fins el 31/10/2020
Núm. Expedient: 2334-117-2020

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.

Antoni Garcia Jiménez
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-
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3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

22/05/2020 ALCALDE

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.
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:

Marc Solsona Aixala
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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.

4.
5.

S’haurà de deixar 1,80 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda a la línia de façana o element
horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl.

Antoni Garcia Jiménez
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3.

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.
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Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè.- 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.

Marc Solsona Aixala
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8.

PRP 2020/382 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-10-2020.

Vist l’escrit presentat per la Sr. JOSEP MIQUEL VAREA POLO, en el que exposa que 28 i 30 d'abril i 5
i 7 de de maig de 2020, COBDC, ha organitzat el curs ÀLBUMS IL·LUSTRATS en formació en línia. Per
la qual en sol·licita poder realitzar-lo. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes.
Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
curs ÀLBUMS IL·LUSTRATS en formació en línia, atès que considera que satisfarà les necessitats del
servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.

Primer: Autoritzar a la Sr. JOSEP MIQUEL VAREA POLO, la realització de la formació sol·licitada
“ÀLBUMS IL·LUSTRATS” en formació en línia.
Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.

9.

PRP 2020/383 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-11-2020

Antoni Garcia Jiménez
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Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:
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Vist l’escrit presentat per la Sra. DIANA SOLÉ TÉRMENS, en el que exposa que 28 i 30 d'abril i 5 i 7
de de maig de 2020, COBDC, ha organitzat el curs ÀLBUMS IL·LUSTRATS en formació en línia. Per la
qual en sol·licita poder realitzar-lo. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes.
Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
curs ÀLBUMS IL·LUSTRATS en formació en línia, atès que considera que satisfarà les necessitats del
servei.

Marc Solsona Aixala
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Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:
Primer: Autoritzar a la Sra. DIANA SOLÉ TÉRMENS, la realització de la formació sol·licitada “ÀLBUMS
IL·LUSTRATS” en formació en línia.
Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.

10.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

No se’n presenta cap.

Antoni Garcia Jiménez
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I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde. A la ciutat de
Mollerussa, a data de la signatura electrònica
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