AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i onze minuts del dia 16 de gener de 2020.
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern presidida per l’alcaldessa acctal. Sra. Anna Maria Carné
Baiget (2a Tinent d’alcade), i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusen l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor, Sr. Pere Garrofé Cirés (1r
tinent d’alcalde).
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Excusa l’assistència 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 529,24€.
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:

326/2019
S.K.
SANT JORDI, 14 BX 1
27,38
13,69
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:

358/2019
MARPI ACTIUS, SA
AV. DE LA PAU, 55 BX
190,00
95,00
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:

363/2019
G.F., E.
SANT ANTONI, 14
16,00
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:

364/2019
C.P AV JAUME I, 26
AV. JAUME I, 26 4-1
30,00
15,00
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:

365/2019
B-BIOSCA, SL
CTRA. TORREGROSSA, 63
68,36
34,18
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:

366/2019
M.B., N.
AV.CATALUNYA, 11
0,60
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

367/2019
S.T.
FERRAN PUIG, 22
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:

368/2019
ER. A.
C/ ACADÈMIA, 10 bx
3,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: VESTUARI,
COMPLEMENTS I ACCESSORIS D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de vestuari i complements d’uniformitat
dels agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, per tal de dotar-los de
l’equipament necessari perquè puguin realitzar les tasques pròpies d’aquest cos en
condicions òptimes de seguretat i comoditat.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, els codis CPV son els següents: 35811200-4 (uniforme policial), 18800000-7 (calçat),
35200000-6 (equip de defensa).
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’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2020, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
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amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vist el pressupost presentat per l’empresa PERES SPORTS, SL amb el CIF B6172643, ha
estat considerat la millor oferta en termes de qualitat-preu per part de l’òrgan de
contractació. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de
21 de juny i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR que té per objecte el
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI, COMPLEMENTS I ACCESSORIS D’UNIFORMITAT
PER A LA POLICIA LOCAL. Simultàniament, s’aprova la despesa derivada de l’execució del
contracte amb càrrec al vigent pressupost municipal exercici 2020.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
l’empresa PERES SPORTS, SL, en els termes i condicions que figuren en la proposta
presentada i acceptada per l’Ajuntament:


Preu total del contracte: 6.144,56 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini de lliurament:
El termini de lliurament de les diferents peces de vestuari, complements i accessoris
s’estableix en 15 dies hàbils des de l’endemà de l’adjudicació del contracte.



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.
4.

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL REFUGI
MUNICIPAL EVENTUAL D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS
AL TERME MUNICIPAL DE MOLLERUSA.
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Vista la Memòria justificativa de la necessitat de contractar el servei de gestió del Refugi
municipal eventual d’animals de companyia abandonats o perduts al terme municipal de
Mollerussa, i que per a la seva execució no es disposa dels mitjans personals ni materials
suficients.
Atès que l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
(LCSP) estableix que la celebració dels contractes per part de les Administracions Públiques
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, el qual s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte, en els termes previstos a l’article 28.1 de la
LCSP la qual cosa haurà de ser objecte de publicació al perfil del contractant.
Atès que la naturalesa jurídica del contracte que es preten adjudicar és la de contracte
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 17 de la
LCSP en relació a l’art. 25.1 a) i que es troben regulats al capítol V del títol II del llibre II (art.
308 a 315) de la LCS.
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. INICIAR l’expedient de contractació mitjançant el PROCEDIMENT OBERT i la
TRAMITACIÓ ADMISTRATIVA ORDINÀRIA del servei de gestió del Refugi municipal eventual
d’animals de companyia abandonats o perduts al terme municipal de Mollerussa.
Segon. ACORDAR la continuïtat de l’execució de les prestacions objecte del contracte menor
del servei de gestió del Refugi eventual d’animals de companyia abandonats o perduts al
terme municipal de Mollerussa, adjudicat per acord de la Junta de Govern de data
19/09/2019 a NOVA EUCÀRIA ONG pel termini màxim de 3 mesos, i en tot cas finalitzarà
quan s’iniciï l’execució del nou contracte projectat si aquest termini és inferior, per raons
d’interès públic que fan necessària la no interrrupció del mateix.
Tercer. ORDENAR que es redacti el corresponent Plec de clàusules administratives
particulars, Plec de prescripcions tècniques i la resta de documentació necessària que han de
regir el contracte i el procés d’adjudicació.
Quart. En el cas que sigui favorable la fiscalització prèvia, que s’emeti un INFORMEPROPOSTA pels serveis jurídics responsables.
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 7 “REFORMA I ADEQUACIÓ AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA” (FASE 1 EXP. 05/2018) .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Reforma i adequació Ajuntament de Mollerussa” .
Núm. Certificació: Núm. 7
Import: 51.338,97,€
Exercici econòmic: 2020
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres el Sr. R.P., X. i el Sr.
O.P., J. amb el conforme del adjudicatari, BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS, SL
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Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1284

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2019/20006 en data 20 desembre de 2019 relatiu a la renúncia a la llicència de
Gual permanent número 1284 ubicada al carrer Domènec Cardenal número 3 el titular de la
qual és el Sr. G.M., A..
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 1284 ubicada al carrer Domènec Cardenal el titular de la qual és el Sr.
G.M., A..
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.

7.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1339

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2019/20087 en data 27 desembre de 2019 relatiu a la renúncia a la llicència de
Gual permanent número 1339 ubicada a AV. PAU CASALS, 7 el titular de la qual és V.P.,
M.D. .
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 1339 ubicada a l’Av. Pau Casals, 07 el titular de la qual és V.P., M.D. .
Segon.- La efectivitat de la renúncia resta condicionada a l'abonament de la taxa
corresponent al període impositiu del present exercici.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
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Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.
8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1443.

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
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a S.B., R. 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: 1443.

Ubicació: Carrer Sant Isidori, 3.

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.

9.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
BRUIXETA SOFIA.

DE

VIA

PÚBLICA

PER

A

TAULES

I

CADIRES.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.S., I. , en representació de C.DS., A.S. per
a l’establiment “Bruixeta Sofia”, 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:


Avinguda de la Pau núm.22 / Tots els mesos de l’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:
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: C.DS., A.S.
Nom comercial: BRUIXETA SOFIA
Ubicació: AV. DE LA PAU NÚM.22
Metres quadrats: 22 M2
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Període autoritzat: TOTS ELS MESOS DE L’ANY 2020
Núm. Expedient: 2334-363-2019
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

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 de ocupar la calçada es té que senyalitzar correctament el perímetre
d'ocupació amb senyals reflectant si aïllar amb elements de seguretat i protecció per
tal d'evitar qualsevol accident de trànsit, d'acord amb l'establert a l'article 26 de
l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. En quant als horaris es regularà
segons l'establert al Decret d'Alcaldia núm. 32/95 de 9 de juny. S'haurà de deixar
lliure l'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:
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.
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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.
10.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PISCINA
COBERTA,
QUAN LA PISCINA ES TIGUI BUIDA PER A ESCOLA IGNASI
PERAIRE.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.M., en representació de l’escola Ignasi
Peraire, en què demana autorització per utilitzar la piscina coberta el dia que la piscina
estigui buida, per a gravació d’una activitat per l’escola.
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 Escola Ignasi Peraire, la utilització de
piscina estigui buida, per a l’activitat descrita.

Piscina Coberta el dia que la

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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-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Tenir localitzats extintors i BIEs
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament de 30 persones.
-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.
11.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SALA TEATRE
L’AMISTAT PEL DIA 5 de març de 2020 PER A CENTRE DE RECURSOS
PEDAGÒGICS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., R., en representació de Centre de
Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el
dia 5 de març de 2020 des de les 8.00 i fins les 14:00 h per a activitat “Audicions EMMM”.
També sol·licita renunciar a la data sol·licitada amb anterioritat del 26 de febrer de 2020 per
a la mateixa activitat.
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 Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de
la sala del Teatre
l’Amistat el dia 5 de març de 2020, des de les 8.00 i fins les 14:00 h per a l’activitat descrita.
També acceptar la renuncia a l’autorització d’ús de l’espai feta pel 26 de febrer de 2020 per a
la mateixa activitat.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______



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 i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
-Aportar pòlissa i rebut RC.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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-Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat.
-En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui 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.

12.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
DEL CPA MOLLERUSSA-PLÀ D’URGELL DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 19 DE
MARÇ PELS DIES 30 i 31 de maig de 2020 PER L’ORGANITZACIÓ DEL TROFEU
CIUTAT DE MOLLERUSSA PATINATGE

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. P.G., D., en representació del CPA
Mollerussa-Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el pavelló poliesportiu 19 de
març els dies 30 i 31 de maig de 2020 des de les per a l’organització del Trofeu ciutat de
Mollerussa Patinatge.
També sol·licita 60 cadires per als patinadors.
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 al CPA Mollerussa-Pla d’Urgell, la utilització del
de març els dies 30 i 31 de maig de 2020, per a l’activitat descrita.

pavelló poliesportiu 19

També l’ús del següent material:


60 cadires per als patinadors

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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


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



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



L’ús social exclou l’establiment
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:
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-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total. Grades 400 persones
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

13.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
ESPAI ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER DE
MOLLERUSSA-EL PLA D’URGELL PER 2 DIES AL MES DURANT L’ANY 2020 PER
A ACTIVITATS DE SUPORT ALS I LES ASSOCIATS/DES, I REUNIONS DE LA
JUNTA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel A.T., J., en representació de l’ASSOCIACIÓ
DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER DE MOLLERUSSA-EL PLA D’URGELL, en què
demana autorització per utilitzar un espai públic 2 dies al mes durant l’any 2020, des de les
17:00 fins les 19:00 h per a activitats de suport als i les associats/des, i reunions de la
Junta.
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’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER DE
MOLLERUSSA-EL PLA D’URGELL, la utilització de la sala 1 del Casal Municipal per a la Gent
Gran els dilluns de cada mes durant l’any 2020, des de les 17:00 i fins les 19:00 h per a
l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
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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.
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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
-Respectar aforament total.
-Tenir localitzats mitjans extintors.
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors.
-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.
14.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DE
L’ASSOCIACIÓ DENTAL FOULBHE DE LA SALA 5 DE L’AMISTAT PEL SEGON
DIUMENGE DE CADA MES DURANT L’ANY 2020 PER A REALITZAR LES
REUNIONS DE L’ASSOCIACIÓ

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. D.D., S., en representació de l’Associació
Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat el segon
diumenge de cada mes durant l’any 2020 de les 14:00 i fins les 18:00 h. per a reunions de
l’associació.
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’Associació Dental Foulbhe, la utilització de la sala 5 de l’Amistat el
segon diumenge de cada mes durant l’any 2020, de les 14:00 fins les 18:00 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,
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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 i els mitjans d’extinció d’incendis del Teatre l’Amistat.
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui 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.
15.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
JUNTA LOCAL AECC MOLLERUSSA PER PODER IL.LUMINAR L’EDIFICI I LA
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE COLOR VERD EL DIA 4 de febrer de 2020 PER AL
DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S.C., S., en representació de la Junta
Local AECC MOLLERUSSA, en què demana autorització per il.luminar l’edifici i la plaça de
l’Ajuntament, de color verd el dia 4 de febrer de 2020, per ser el dia mundial contra el
càncer.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Junta Local AECC Mollerussa, la il.luminació de l’edifici i la plaça de
l’Ajuntament, de color verd el dia 4 de febrer 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,


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.

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
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Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

CORRECCIÓ D'ERRADES EN L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 19 DE
DESEMBRE DE 2019 RELATIU A LA CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA
SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

Per acord de Junta de govern de 19 de desembre de 2019, es va adoptar entre altres l’acord
següent:
Aprovar la CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A
PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL.
En la convocatòria i bases esmentades s’ha advertit una errada de fora que, on hi diu:
4.2. Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per
aquestes Bases, els següents:





Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió
Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació
dels treballadors.
Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
Estar en possessió d’algun dels títols següents:






Diplomatura en Educació Social.
Grau en Educació Social
Magisteri.
Grau en Educació Primària.



En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar acompanyades de
l’ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit de
conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels
títols i estudis a estrangers d’educació no universitària.
No trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència
ferma, ni haver estat separat o acomiadat mitjançant expedient disciplinari del
servei de qualsevol de les administracions públiques. En cas de ser estranger
s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa, no estar sotmès a
sanció disciplinària o condemna penal que pugi impedir al seu estat d’origen
l’accés a la funció pública. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, d’acord
amb les normes penals i administratives, sempre que s’acrediti mitjançant el
corresponent document oficial.
No incórrer en causa legal d’incapacitat segons la normativa vigent.
No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici de les
funcions pròpies de la plaça convocada.





HA DE DIR:

4.2. Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per
aquestes Bases, els següents:
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Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió
Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació
dels treballadors.
Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
Estar en possessió d’algun dels títols següents:



1.
2.
3.
4.
5.

Diplomatura en Educació Social.
Grau en Educació Social
Magisteri.
Grau en Educació Primària.
Qualsevol altra titulació relacionada amb l’àmbit de ciències socials i jurídiques o
d’altres amb la realització d’un Màster o Postgrau directament vinculat a les
tasques del lloc de treball convocat.



En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar acompanyades de
l’ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit de
conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels
títols i estudis a estrangers d’educació no universitària.
No trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència
ferma, ni haver estat separat o acomiadat mitjançant expedient disciplinari del
servei de qualsevol de les administracions públiques. En cas de ser estranger
s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa, no estar sotmès a
sanció disciplinària o condemna penal que pugi impedir al seu estat d’origen
l’accés a la funció pública. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, d’acord
amb les normes penals i administratives, sempre que s’acrediti mitjançant el
corresponent document oficial.
No incórrer en causa legal d’incapacitat segons la normativa vigent.
No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici de les
funcions pròpies de la plaça convocada.






Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques, expressament diu que Les administracions públiques poden
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar la rectificació de l’errada apreciada en l’acord de Junta de govern de 19
de desembre de 2019, relatiu a l’aprovació de la CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA
SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ,
MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL, en els termes previstos en la part expositiva
d’aquest acord, de forma que en la convocatòria i bases esmentades , on hi diu:

4.2. Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per
aquestes Bases, els següents:
..//..


Estar en possessió d’algun dels títols següents:




Diplomatura en Educació Social.
Grau en Educació Social
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Magisteri.
Grau en Educació Primària.
..//..

HA DE DIR:
4.2. Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per
aquestes Bases, els següents:
..//..


Estar en possessió d’algun dels títols següents:
1.
2.
3.
4.
5.



Diplomatura en Educació Social.
Grau en Educació Social
Magisteri.
Grau en Educació Primària.
Qualsevol altra titulació relacionada amb l’àmbit de ciències socials i jurídiques o
d’altres amb la realització d’un Màster o Postgrau directament vinculat a les
tasques del lloc de treball convocat.
..//..

Segon: Publicar el present acord al butlletí oficial de la Província de Lleida.

17.

DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A ELVIRA CAÑERO MIRANDA PER LA CONSTRUCCIÓ
DE LES TRES CARROSSES DE LA CAVALCADA DELS REIS DE MOLLERUSSA

Vista la instància presentada per C.M., E. en la qual sol·licita la devolució de la fiança
definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’execució de l’expedient de
contractació del concurs d’idees amb intervenció de jurat per al disseny i la posterior
construcció de les tres carrosses de la cavalcada dels Reis de Mollerussa.
Atès el disposat a la clàusula 5 (termini de garantia del contracte), de l’apartat 2 (dades
relatives a la fase d’execució) del plec de clàusules administratives particulars, en el que es
fixa un termini de garantia de 12 mesos a comptar a partir de la data de l’acta de recepció
dels béns (fixada en data 20-12-18)
Vist l’informe tècnic favorable.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança a C.M., E. per l’execució de l’expedient de
contractació del concurs d’idees amb intervenció de jurat per al disseny i la posterior
construcció de les tres carrosses de la cavalcada dels Reis de Mollerussa, per un import de
1.033,06 €.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als
efectes econòmics oportuns.
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18.

RELACIÓ 1/2020 NO SUBJECCIÓ IIVTNU PER NO INCREMENT DE VALOR

Fonaments de dret:
La Sentència 1163/2018, de 9 de juliol de 2018, del Tribunal Suprem, procedeix a interpretar
l’abast i els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat que conté la Sentència 59/2017, de
11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, relativa a l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), tenint en compte que la decisió emesa
pel Tribunal Constitucional ha donat lloc a solucions jurisdiccionals contradictòries per part
dels Tribunals Superiors de Justícia.
En la Sentència de 9 de juliol, el Tribunal Suprem considera, per una part, que els articles
107.1 i 107.2.a) del TRLRHL, a tenor de la interpretació que ha de donar-se al fallo i
fonament jurídic 5 de la STC 59/2017, “només tenen una inconstitucionalitat i nul·litat
parcial”. En aquest sentit, entén que “són constitucionals i resulten doncs, plenament
aplicables, en tots aquells supòsits en els que l’obligat tributari no ha pogut acreditar (...)
que la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol (o la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats
terrenys) no ha posat de manifest un increment del seu valor, o el que es el mateix, una
capacitat econòmica susceptible de ser gravada amb fonament a l’article 31.1 CE”.
Per altra banda, el Tribunal Suprem aclareix que “l’article 110.4 del TRLRHL és
inconstitucional i nul en tot cas (inconstitucionalitat total) perquè, com assenyala la STC
59/2017, ‘no permet acreditar un resultat diferent al resultant de l’aplicació de les regles de
valoració que conté’, o, dit d’altra manera, perquè ‘impedeix als subjectes passius que
puguin acreditar l’existència d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica (SSTC
26/2017, FJT 7, i 37/2017, FJ 5)’”.
D’acord amb la Sala Tercera del Tribunal Suprem es, precisament, aquesta nul·litat total de
l’article 110.4 del TRLRHL continguda en la Sentència del Tribunal Constitucional la que
“possibilita que els obligats tributaris puguin provar, des de la STC 59/2017, la inexistència
d’un augment del valor del terreny davant l’Administració municipal o, en el seu cas, davant
l’òrgan judicial i, en cas contrari, es la que habilita la plena aplicació dels articles 107.1 i
107.2.a) del TRHRLH.
En relació amb la prova de la inexistència d’una plusvàlua real i efectiva obtinguda en la
transmissió del terreny, el Tribunal Suprem realitza les següents aclariments: en primer lloc,
el Tribunal manifesta que “correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de
valor del terreny onerosament transmès”. En segon lloc, que per acreditar que no ha existit
la plusvàlua gravada pel IIVTNU “podrà el subjecte passiu oferir qualsevol principi de prova,
que almenys indiciàriament permeti apreciar-la”. Per últim, que aportada “per l’obligat
tributari la prova de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà d’ésser l’Administració
la que provi en contra de dites pretensions per a poder aplicar els preceptes del TRLRHL que
el fallo de la STC 59/2017 ha deixat en vigor en cas de la plusvàlua”.
Conseqüentment de tot l’anterior, la Sala Tercera del Tribunal Suprem desestima el recurs de
cassació interposat al estimar que la resolució judicial recorreguda va interpretar de manera
correcta l’ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, de 11 de maig, permet no
accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la devolució
d’ingressos efectuats per l’esmentat concepte, en aquells supòsits en els que no s’acredita
per l’obligat tributari la inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
supòsits en els que els articles 107.1 i 107.2.a) del TRLRHL resulten constitucionals i, en
conseqüència, els ingressos deguts.
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La Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 2ª, del Tribunal Suprem, de 17
de juliol de 2018, estableix que els valors consignats en les escriptures públiques, en tant
siguin expressius de que la transmissió s’ha efectuat per un preu inferior al d’adquisició,
constitueixen un sòlid i ordinari principi de prova que, sense tenir un valor absolut, si que
seria suficient, per lo general, com a font d’acreditació del fet justificador de la inaplicabilitat
de l’impost.
Vista la relació núm. 1/2020 de no subjecció d’IIVTNU per no increment de valor 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 la relació de devolucions d’ingressos d’IIVTNU de les liquidacions d’ingrés
directe (LID) relacionades a l’annex (de la relació 1/2020), atès que s’acredita per part dels
obligats tributaris la inexistència d’increment de valor.
Segon.- APROVAR la anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a l’annex (de
la relació 1/2020), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la inexistència
d’increment de valor.
Tercer.- APROVAR la no subjecció (no LID) de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a
l’annex (de la relació 1/2020), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la
inexistència d’increment de valor.
Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en l’annex indicat anteriorment amb oferiment dels recursos legals
adients.
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD DE FSI DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ
D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per S.I., F. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
per transmissió “mortis causa”, per la herència del senyor S.R., F..
ANTECEDENTS:
En data 30 de juliol de 2019 va morir el senyor S.R., F..
En data 19 de desembre de 2019, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 30 de juliol de 2020.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix
que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar
la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins
a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
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En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a S.I., F. per a la presentació de la declaració
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment del recursos adients.
20.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 01/2020

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 116.778,00€.
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 01/2020, per import global de 116.778,00€.
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.
21.

MERCAT SETMANAL 2020 PADRÓ GENER

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de gener de 2020, per un import de
8.808,24 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de gener de 2020.

Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

22.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-01-2020
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Vist l’expedient tramitat per G.G., M. amb DNI ********* per
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

obtenir una targeta

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: G.G., M.
DNI: *********
Núm. targeta: 25137-2020-0001-5517K
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 1/2030
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
23.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-49-2019

Vist l’expedient tramitat per C.U., M. amb DNI *********
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una targeta

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: C.U., M.
DNI: *********
Núm. targeta: 25137-2019-0052-2408P
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 12/2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

24.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que
considera que són urgents.
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
24.1. RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 1/2020
Vista la relació núm. 1/2020 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 1 expedient i que
importa la quantitat de 105,00 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 1/2020, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

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