AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 21 de maig de 2020.
Des del servei de videoconferència LOCALRETMEET, es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la 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 la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

02/06/2020 SECRETARI

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.
PRP 2020/404 LLICÈNCIES D’OBRES.

Antoni Garcia Jiménez

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:
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.
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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
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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.

Antoni Garcia Jiménez

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.
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
266,00 euros.
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:

99/2020
C.P AVINGUDA DEL CANAL, 7-B
AV.CANAL, 7-B
26,00
13,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

101/2020
C.P AVINGUDA DEL CANAL, 22
AV.CANAL, 22
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c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID19 indicades per les autoritats sanitàries.
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Antoni Garcia Jiménez

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

103/2020
GARRIDO GIMENEZ IVAN
C/ MESTRE SUBIROS, 34
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

104/2020
GUERRERO MOLET JOSEP LLUIS
AV. CANAL, 10
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

106/2020
ESTADELLA SALVADO EMILI
C/ PRESIDENT MACIÀ, 17 2
102,00
51,00
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:

107/2020
MARIMON AIGUADÉ SANTIAGO
C/ ARBECA, 21
18,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

PRP 2020/398 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM.:
2553-1-2020.
DESCRIPCIÓ:
OBRADOR
D’ELABORACIÓ
DE
GALETES
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
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ARTESANALS. EMPLAÇAMENT: CARRER DE LA CREU, 27, LOCAL. TITULAR:
HORECA SOLUTIONS, SL.
En data 31 de gener de 2020, el Sr. Luís Codo, en representació de la societat Horeca
Solutions, SL, presenta la comunicació d’exercici d’activitat d’obrador d’elaboració de galetes
artesanals al carrer de la Creu, 27. En data 11 de maig de 2020 presenten el corresponent
certificat tècnic.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez

Número d’expedient: 2553-1-2020
Titular: HORECA SOLUTIONS, SL
Denominació: obrador d’elaboració de galetes artesanals
Emplaçament: C/ La Creu, 27, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT X

HORECA SOLUTIONS, S.L.
OBRADOR D’ELABORACIÓ DE GALETES ARTESANALS
C/ La Creu núm. 27 Mollerussa
2553-1-2020
MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 13 de maig de 2020 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, vista la documentació presentada referida a l’expedient 2553-1-2020 tramitat en
règim de comunicació.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Jordi Carner Tornero en data
30.09.2020 i l’annex al projecte de 11.05.2020, així com les certificacions tècniques
signades pel mateix tècnic en data 30.09.2019 i 11.05.2020.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 30.03.2020 de caràcter favorable
condicionat al trànsit i la càrrega i descàrrega que puguin generar aquests tipus d'usos.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT d’acord amb les següents prescripcions:
-CAPACITAT PRODUCTIVA: Producte acabat: galetes: 570 kg/any
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Valors límit d’immissió en dB(A)
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Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
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Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23 h – 7 h)

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

Antoni Garcia Jiménez

Dependències

Valors límit d’immissió

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
Sales d’estar
35
35
30
Habitatge o ús residencial
Dormitoris
30
30
25
Despatxos professionals 35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls
Periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures
correctores que siguin necessàries.
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
- Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.
- Gestió de residus:
- paper, cartró, plàstic, orgànics i resta de domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
- Emissions a l’atmosfera: campana extractora amb xemeneia d’evacuació de bafs i olors a
la coberta de l’edifici.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, etc.
- Correcta ventilació de tot l’establiment d’acord amb la normativa vigent.
- Registre Sanitari alimentari de la Generalitat: RISPAC 20.10624/CAT i compliment de les
condicions higiènic sanitàries d’aplicació.
- En cas que l’establiment disposi de treballadors diferents del propietari de l’habitatge
caldrà instal·lar una zona de vestidors i lavabo amb WC.
- Correcta sectorització contra incendis de l’activitat respecte l’ús residencial habitatge.
- Les operacions de càrrega i descàrrega no poden afectar el trànsit de la zona, cas en què
caldria habilitar una zona de descàrrega interior a l’establiment.
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
4.

PRP
2020/399
COMUNICACIÓ
PRÈVIA
D’EXERCICI
D’ACTIVITATS.
EXPEDIENT NÚM.: 2544-29-2019. DESCRIPCIÓ: SERVEIS D’INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES, CALEFACCIÓ I ALTRES. EMPLAÇAMENT: CARRER SANT JORDI,
2, LOCALS 1-2. TITULAR: LLUIS GIL ASENSIO, SLU.

En data 12 de juny de 2019, Lluís Gil Asensio SLU presenta la comunicació prèvia per a
l’exercici de l’activitat d’un establiment dedicat als serveis d’instal·lacions elèctriques,
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calefacció i altres al carrer Sant Jordi, 2, locals 1-2. Després de realitzar les obres
necessàries al local, en data 7 de maig de 2020 presenten el corresponent certificat tècnic.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-29-2019
Titular: LLUIS GIL ASENSIO, SLU
Denominació: serveis d’instal·lacions elèctriques, calefacció i altres
Emplaçament: C/ Sant Jordi, 2, locals 1-2

02/06/2020 SECRETARI

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
LLUÍS GIL ASENSIO, S.L.U.
ACTIVITAT:
SERVEIS D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CALEFACCIÓ I ALTRES
EMPLAÇAMENT: C/ Sant Jordi núm. 2 bxs. Mollerussa
EXPEDIENT:
2544-29-2019

Antoni Garcia Jiménez

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 14 de maig de 2020 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-29-19 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Eugeni Aparicio Tudela visat núm.
2019/02231 en data 12.06.19, així com la certificació tècnica signada pel mateix tècnic visat
núm. 2020/01369 de 07.05.2020.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 14.06.19 de carácter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
Ld(7 h – 21 h)
h)

-

h)

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

local

Valors límit d’immissió
Dependències
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Ús
del
confrontant

local

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7 h – 21 h)

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

02/06/2020 SECRETARI

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

i

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

30

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
- Residus:
- Envasos plàstic, cartró i resta de domèstics a contenidors de recollida selectiva municipal.
- Tots els residus no domèstics generats per l’activitat s’emmagatzemaran de forma
adequada i es lliuraran a gestor autoritzat.
- Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
- La superfície de venda de l’establiment serà de 50 m2 segons projecte tècnic presentat.
- En el cas que els magatzems tinguin càrrega de foc superior a 425 Mj/m2 es consideraran
locals de risc especial i caldrà aplicar les mesures necessàries d’acord CTE-SI.
- Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi restin
subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial:
instal·lació elèctrica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls
periòdics d’acord amb la legislació vigent.
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
5.

PRP 2020/396 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 81-2020

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:



De març a Novembre, amb l’ocupació de 40 metres.
De desembre, Gener i febrer, amb l’ocupació de 15 metres.

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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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Montse Sans Fuste, per a l’establiment
Bodega Xarel·lo, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via
pública o espai d’ús públic.
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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: Montse Sans Fuste
Nom comercial: Bodega Xarel·lo
Ubicació: Pl. Major, 7
Metres quadrats: 40m i 15m
Període autoritzat: de març a novembre i de desembre, gener i febrer
Núm. Expedient: 2334-81-2020

2. Condicions generals de la llicència:
-

Antoni Garcia Jiménez
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-

-

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. 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 següents
determinacions:
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:
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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.
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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.
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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.

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-CoV2.
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.
6.

PRP 2020/412 CORRECCIÓ D’ERRADES: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER AL
LLIURAMENT DE DISPOSITIUS TECNOLÒGICS PER A L’ALUMNAT EN EL MARC
DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA

En la data 07/05/2020, la Junta de Govern va aprovar la signatura del conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de dispositius tecnològics i de
dossiers en paper per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia.
Doncs be, consultats el serveis d’Inspecció del Departament d’Educació dels Serveis
Territorials de LLeida, es constata que el contingut d’aquest, amb el títol de “CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER AL
LLIURAMENT DE DISPOSITIUS TECNOLÒGICS I DE DOSSIERS EN PAPER PER A L’ALUMNAT
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EN EL MARC DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA” compta amb una variació
dels termes del conveni marc del Departament d’Educació dels serveis centrals de
Barcelona.
La qual cosa segons el Departament d´Educació es pressuposa que l’ajut que arribi al
alumnes en el “ MARC DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA” pot ser amb
maquinari o bé en dossiers en paper, el resultat és indiferent, però el redactat dels termes
s’ha d’ajustar estrictament als del conveni marc.
On hi diu:
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Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de dispositius
tecnològics “i de dossiers en paper” per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres
educatius en línia”
Ha de dir:
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de dispositius
tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia”
Atès que el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de
dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia,
ha resultat d’impossible execució com a conseqüència
del errors en el redactat, es
considera procedent i indispensable realitzar aquesta correcció per tal de seguir amb la
tramitació de del conveni per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el
marc del pla d’acció: centres educatius en línia .
Atès l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer: Rectificar les clàusules del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d´Educació, i l’Ajuntament de
Mollerussa, per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla
d’acció: centres educatius en línia, aprovades inicialment per acord de Junta de Govern de
07 de maig de 2020, en els termes previstos en la part expositiva d’aquesta proposta.
PRP 2020/395
30.04.2020)

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.04.2020

a

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01.04.2020 a 30.04.2020.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01.04.2020 a 30.04.2020., i que
corresponen al personal següent:
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ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

Seguretat Ciutadana
BERGA MIRANDA, Nuria
CARRASCAL CARRETERO, Carlos

51,56 €

FEIXAS PERERA, Marc

62,98 €

Antoni Garcia Jiménez
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FERNANDEZ MARTOS, Enrique
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116,66 €

90,88 €

FERNANDEZ PEREZ, David

227,62 €

GARCIA MORENO, Miriam

401,81 €

LEIVA OLLER, Abraham

90,88 €

MEGIAS VARGAS, Jose

90,88 €

MENDOZA GONZALEZ, Victor

346,89 €

OLLERO LIMAS, Eloi

526,28 €

PEIRON MAZAS, Jorge

152,10 €

PERARNAU CAPDEVILA, Carles

331,88 €

PUIG FONTANET, Dolors

459,42 €

PUIG MARTINEZ, Isabel

152,10 €

RAFAEL NAVARRO, Joaquim

278,74 €

RIVAS DELGADO, Francisco

98,06 €

SOBREVAL VALLS, Jaume

90,88 €

SOLÍS AYALA, Jose A.

79,46 €

TUXANS MARIN, Salvador
VERA SANAHUJA, Carme
TOTAL ÀREA

460,87 €
38,67 €
4.148,62 €

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.

8.

PRP 2020/394 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 119-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Rosa Maria Talens Serra, per a l’establiment
“La Baguetina”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via
pública o espai d’ús públic.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

29/05/2020 ALCALDE

Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
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Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:
•

De maig a setembre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:

02/06/2020 SECRETARI

1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Rosa Maria Talens Serra
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: Des de que la Llei ho permeti fins el - 30/09/2020
Núm. Expedient: 2334-119-2020

2. Condicions generals de la llicència:

Antoni Garcia Jiménez

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. 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.
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-

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:
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1.

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.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol
activitat municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 1,8 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.

4.

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-CoV2.
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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:
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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.

9.

PRP 2020/402 CONNEXIONS
RELACIÓ 07/2020

I

SUBMINISTRAMENT

D’AIGUA

POTABLE:

Vista la relació núm. 07/2020 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 18 expedients i que importa la quantitat
1.302,52 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 07/2020, corresponent al període entre els dies 6 d’abril al 17 de maig de 2020.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
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10.

PRP 2020/405 RELACIÓ EXEMPCIONS IIVTNU 2/2020

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 crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

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. 2/2020 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:
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Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
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Primer.- APROVAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex I (de la relació 2/2020), 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 2/2020), 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.

Antoni Garcia Jiménez
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Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
11.

PRP 2020/410 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 131-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Roxana Mihaela Lacatus, per a l’establiment
“El Dorado de Roxy”, 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’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:


De maig a octubre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:

-

Titular peticionari: Roxana Mihaela Lacatus
Nom comercialEl Dorado de Roxy
Ubicació: C/ Llorenç Vilaró, 2
Metres quadrats: ampliació de 9 m2
Període autoritzat: de maig a octubre de 2020
Núm. Expedient: 2334-131-2020

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.

Marc Solsona Aixala
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1. Dades de l’ocupació:
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-

-

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:

Antoni Garcia Jiménez
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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. 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:

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.

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.

Marc Solsona Aixala
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Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació
de la via pública.
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3.

4.
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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-CoV2.
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.
12.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

No se’n presenta cap.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quinze 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.

29/05/2020 ALCALDE
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5.

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 1,8 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.

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

2e83e8379c3a4648a724bf5d1bd933f8001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

