AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze i trenta minuts del dia 16 de juliol de 2020. A la
Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Rosalia Carnicé Farré,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència la Regidora, Sra. Ana Maria Carné Baiget.
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.

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.

PRP 2020/546 LLICÈNCIES D’OBRES.-

Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient,
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 la llicència municipal d’obra, conforme
l’expedient que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga 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.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
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
11.335,22€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

40/2020
P.R., J.R.
C/ CARME, 25
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA
283,41
141,70
0,00
0,00
0,00

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

65/2020
FORTUNE PIG, SL
C/ TORREGROSSA, 63
EDIFICI TRACTAMENT D’AIGUA I MODIFICACIÓ DEL
SANEJAMENT EXTERIOR
6.943,60
3.471,80
11,50
0,00
0,00

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

152/2020
G.S., O.
C/ TARRAGONA, 11
MAGATZEM SENSE ÚS
143,23
71,61
11,50
0,00
0,00

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

153/2020
V.M., M.
AV. DE LA PAU, 34 B 2 3
REFORMA BANY
60,00
30,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

155/2020
D.B., P.
C/ DOMÈNEC CARDENAL 4 3 3
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Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

REFORMA INTERIOR, ENVÀ I PAVIMENT DE RAJOLES
6,40
12,00
0,00
0,00
0,00

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

157/2020
C.V., P.
AV. DEL CANAL 1 D ESC 2, 4 A
PAVIMENT INTERIOR PIS I IMPERMEABILITZACIÓ I
PAVIMENT TERRASSA.
66,48
33,24
0,00
0,00
0,00

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

158/2020
M.R., R.
C/ SANT JAUME 2 P
ARRANJAMENT PAVIMENT TERRAT
32,50
16,25
0,00
0,00
0,00

3.

PRP 2020/547 SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM 2436-154-2020
PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Barcelona el 26
de juny de 2020, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2020/7488 de data 2 de
juliol de 2020, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Llicència d'Obres per a realitzar rasa de 10 ml. per anul·lar deu escomeses al Grup
Sant Isidori.
•
PEM: 601,00€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han d’observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.
Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control aplicable a les
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan no és d’aplicació el
procediment general, si que cal prendre totes les mesures establertes reglamentàriament, i
recollir les informacions i adoptar les precaucions necessàries per tal de no afectar les
xarxes de serveis soterrats.
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2a.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització en
vorera.
3a.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
4a.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de claveguera etc,
s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar les obres.
5a.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm gruix.
6a.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a
l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les
obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva
execució.
7a.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el seu cas,
en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
8a.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol•licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
9a.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
10a.
Un cop la instal•lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col•locat el panot juntament amb la direcció de d’obra
i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de comprovació.
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2020/154,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

601,00€

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

12,02 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

4.

PRP 2020/533. AUTORITZACIÓ TEMPORAL A PRECARI D’ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, DE L’ESPAI DISPOSAT DEL
PAVELLÓ FIRAL PER A L’EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI LÚDIC “ATRACCIONS
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MECÀNIQUES I INFLABLES” I EL SERVEI DE BAR DINS DE L’ACTIVITAT
AVENTURAL DE NADAL.
L’expedient té per objecte l’autorització temporal, a precari, d’ús privatiu del domini públic
de l’espai disposat del Pavelló firal, per a l’explotació de l’espai lúdic “Atraccions mecàniques
i inflables” i el servei de bar dins de l’activitat Aventura de Nadal, en règim de concurrència i
publicitat.
L’article 57.2 i 3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Reial Decret
336/1988, de 17 d’octubre, estableix que l’ús privatiu que no comporta la transformació o la
modificació del domini públic, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària. En el cas de que els sol.licitants
siguin més d’un, s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència
per la qual cosa han estat redactades les Bases reguladores que regeixen l’autorització de
l’ús privatiu en règim de publicitat i concurrència.
Vist allò que s’estableix a l’article 218 i concordants 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 i els
articles 55 i ss. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar l’expedient que té per objecte l’AUTORITZACIÓ TEMPORAL A
PRECARI D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI DISPOSAT DEL PAVELLÓ
FIRAL PER A L’EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI LÚDIC “ATRACCIONS MECÀNIQUES I
INFLABLES” I EL SERVEI DE BAR DINS DE L’ACTIVITAT AVENTURAL DE NADAL, en
règim de concurrència pública.
Simultàniament, anunciar la convocatoria pública pel termini de 10 dies hàbils comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat
termini el primer dia hàbil següent.
Segon. Aprovar les Bases reguladores de l’autorització de l’ús privatiu en règim de publicitat
i concurrència, i altra documentació de l’expedient que hauran de regir l’autorització.
Tercer. Condicionar l’eficàcia de l’autorització de l’ús del domini públic, a que la normativa
vigent permeti el desenvolupament de l’activitat Aventura de Nadal per a cada una de les
edicions.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats.”
5.

PRP 2020/532 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-62020. DESCRIPCIÓ: SUPERMERCAT D’ALIMENTACIÓ. EMPLAÇAMENT: CARRER
DE FERRER I BUSQUETS, 32. TITULAR: DIA RETAIL ESPAÑA, SAU.

En data 14 d’abril de 2020, Dia Retail España, SA presenta la comunicació de canvi de nom
de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a supermercat d’alimentació, al carrer
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de Ferrer i Busquets, 32.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de canvi de nom de la llicència d’activitats
següent:
Número d’expedient: 2575-6-2020
Titular: DIA RETAIL ESPAÑA, SAU
Denominació: supermercat d’alimentació
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 32
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 771/07/2012.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
DIA RETAIL ESPAÑA, SA
ACTIVITAT:
SUPERMERCAT
EMPLAÇAMENT:
C/ Ferrer i Busquets núm. 32 Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Distribución Internacional de Alimentación, S.A.
(exp.771/07/2012)
EXPEDIENT:
2575-6-2020
NOVA ACTIVITAT

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 21 d’abril de 2018 la tècnic T.C., A., enginyera municipal,
atesa la documentació presentada de canvi de nom de l’expedient anterior instat per
Distribución Internacional de Alimentación, SA (exp.771/07/2012).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Àgència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-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:
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7 h –

límit
21

h)

-

Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
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
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

local

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

h)

30

30

30

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions, caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, amb la presència del
tècnic municipal, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin necessàries.
En cas d’incompliment dels nivells màxims de sorolls provocats pel funcionament
dels condensadors d’aire situats en coberta i altra maquinària de l’activitat,
aquests elements es mantindran fora de funcionament fins a l’aplicació de les
mesures d’apantallament acústic adequades.
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: de tipus domèstic a clavegueram municipal: no és necessari el
permís d’abocament d’aigües residuals del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Emissions a l’atmosfera: En cas d’afectacions al veïnat per olors del forn de pa
precuinat caldrà instal·lar un conducte d’evacuació que sobrepassi la coberta de
l’edifici.
Gestió de residus:
Paper, cartró i plàstics: a recollida selectiva municipal.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment del CTE DB SI 3 apartat 4.2 per a les amplades mínimes dels
passadissos àrea de venda i passos bateries caixes i apartat 6.5 sistema fallo
elèctric porta vianants automàtica.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
-
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-ALTRES
-

-

-

-

Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
PRESCRIPCIONS GENERALS:
Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, frigorífica,
etc.
Compliment de la Llei 20/91 de Promoció de l’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques i del Decret 135/95 de desplegament d’aquesta llei.
La superfície de venda de l’establiment serà de 342,2 m2, considerat com a Petit
Establiment Comercial (PEC) d’acord amb el Decret llei 1/2009, de 22 de
desembre, d’ordenació d’equipaments comercials.
D’acord amb l’informe de la Policia Local de 24.09.2012 no pot utilitzar-se com
aparcament de qualsevol tipus de vehicles la zona posterior de l’establiment amb
entrada des del vial entrada/sortida del Carrer Ferrer i Busquets núm. 32 de 2,4
m d’amplada amb circulació transversal per sobre la vorera, amb greu risc
d’atropellament pels vianants.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.

EL TITULAR RESTA PENDENT D’APORTAR ACREDITACIÓ DE LES REVISIONS DE
SEGURETAT INDUSTRIAL DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA, CLIMATITZACIÓ I
FRIGORÍFICA.“
6.

PRP 2020/464 CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI DEL PROJECTE DE CIRCUIT
ESTABLE DE CINEMA CATALÀ “CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA
CATALÀ

FETS
I.

Que l’Acadèmia és la veu unitària de tota la cinematografia catalana i que té entre
les seves finalitats principals promocionar el cinema català i que, amb aquest
objectiu, realitza activitats específiques de divulgació del cinema català.

II.

Que en aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català
arribi al públic de proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la SGAE, una proposta de Circuit Estable de
Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí” portarà mensualment diferents
títols recents i reconeguts del cinema català a diverses localitats de Catalunya.

III.

Que, després de conèixer els detalls d’aquest projecte, l’Ajuntament té interès de
participar en el “Cicle Gaudí” de l’Acadèmia.

IV.

Que, pel seu objecte, aquesta contractació ha de considerar-se de caràcter privat de
conformitat amb allò que disposa l’art. 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic.

V.

Que l'Acadèmica del Cinema Català declara sota la responsabilitat que té la
residència fiscal a Espanya i que no es troba en cap de les causes d’incapacitat i
incompatibilitat per a contractar amb les corporacions locals; que està facultada per
establir un contracte amb l’administració, ja que té capacitat d’obrar i no es troba en
cap de les circumstàncies que preveu l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
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de Contractes del sector públic; que està al corrent de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social, així com no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Mollerussa.

Aquest contracte té per objecte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Acadèmia en el Projecte de Circuit estable de cinema català per tal que el municipi de
Mollerussa es beneficiï del visionat de les produccions catalanes recents que el “Cicle Gaudí”
portarà al territori, en els termes i condicions aquí esmentats.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist els informes de Secretaria General en data 9 de març i d’Intervenció en data 15 de juny
de 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals
formalitzar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic
com privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre
matèries no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic
que tinguin encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas
prevegi la disposició que ho reguli.
2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la
Junta de Govern Local l'adopció dels següents
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI DEL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE
CINEMA CATALÀ “CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ.
Segon. Aprovar la tramitació de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l'Ajuntament de Mollerussa i l’Acadèmia del
Cinema Català d'acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2020

11.3340.2260900

Previsió despesa anual
1.964,00 €

Quart. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com
en dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
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Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament).
Setè. Notificar el present acord a l’Acadèmia del Cinema Català “Cicle Gaudí”, als efectes
oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
CONTRATE PRIVAT DE SERVEI DEL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ “CICLE GAUDÍ”
DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
A Barcelona i Mollerussa, juliol de 2020
REUNIDES
D’una banda, l’Acadèmia del Cinema Català, amb domicili a Barcelona, Passeig Colom número 6 i CIF
*********, (en endavant, l’Acadèmia), representada per *********** amb número de DNI
*********, en qualitat de Presidenta.
De l’altra, l'Ajuntament de Mollerussa, amb domicili a la Pl. de l’Ajuntament núm. 2 (en endavant,
l’Ajuntament), representat pel Sr. Marc Solsona Aixalà, amb número de DNI *********, en qualitat
d'alcalde.
MANIFESTEN
Que l’Acadèmia és la veu unitària de tota la cinematografia catalana i que té entre les seves finalitats
principals promocionar el cinema català i que, amb aquest objectiu, realitza activitats específiques de
divulgació del cinema català.
Que en aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català arribi al públic de
proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya
i la SGAE, una proposta de Circuit Estable de Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí” portarà
mensualment diferents títols recents i reconeguts del cinema català a diverses localitats de Catalunya.
Que, després de conèixer els detalls d’aquest projecte, l’Ajuntament té interès de participar en el “Cicle
Gaudí” de l’Acadèmia.
Que, pel seu objecte, aquesta contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb
allò que disposa l’art. 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
Que l'Acadèmica del Cinema Català declara sota la responsabilitat que té la residència fiscal a Espanya i
que no es troba en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat per a contractar amb les
corporacions locals; que està facultada per establir un contracte amb l’administració, ja que té capacitat
d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que preveu l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic; que està al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Mollerussa.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se mútuament la plena capacitat i
representació legal necessària i suficient per a celebrar aquest acte, formalitzen el present Contracte,
que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- OBJECTE
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Constitueix l’objecte del present Contracte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Acadèmia en el Projecte de Circuit estable de cinema català per tal que el municipi de Mollerussa es
beneficiï del visionat de les produccions catalanes recents que el “Cicle Gaudí” portarà al territori, en els
termes i condicions aquí esmentats.
Segon.- “CICLE GAUDÍ”: DEFINICIÓ
El projecte del Cicle Gaudí suposa l’emissió, durant tota la durada del present contracte i en una sessió
única mensual, d’una pel·lícula catalana d’entre aquelles seleccionades per a formar part del Cicle
Gaudí, a una sala de l’edifici del Centre Cultural de Mollerussa. El mes d’inici del cicle quedarà pactat de
comú acord entre les parts un cop establert el calendari que l’Acadèmia farà arribar a l’Ajuntament.
Tercer.- OBLIGACIONS DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
L’Acadèmia assumeix, en virtut del present Contracte, les següents obligacions en relació al Cicle Gaudí:
Programar, gestionar i contractar, assumint el cost dels drets d’exhibició pública de les pel·lícules que
formaran part del Cicle Gaudí, amb inclusió del pagament a SGAE dels drets d’autor derivats de les
pel·lícules.
Gestionar la compra i assumir el cost d’1 cartell original de cada pel·lícula programada (pasquí) i enviar
l’original en alta resolució per impressió 70x100.
Dissenyar un cartell mida DinA3 de cada pel·lícula personalitzat per a cada població, per a la promoció
local de les projeccions programades en el Cicle Gaudí
Realitzar la promoció del Cicle a les xarxes socials.
Facilitar, sempre que sigui possible, la presència d’actors/actrius o responsables de l’equip artístic de la
pel·lícula per dinamitzar el Cicle.
Crear i mantenir una pàgina web pròpia sobre el Cicle Gaudí.
Assumir la campanya de premsa (notes de premsa, atenció als mitjans de comunicació, entrevistes,
etc.)
Realitzar anuncis acordats amb mitjans de comunicació (La Vanguardia, o altres mitjans locals).
Dissenyar i finançar un baner per a ser publicat al web municipal, a la sala o als mitjans de comunicació.
Quart.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
Per la seva part, l’Ajuntament assumeix, en virtut del present Contracte, les següents obligacions en
relació al Cicle Gaudí:
Programar totes les projeccions de les pel·lícules del Cicle Gaudí i oferir els serveis i personal necessaris
per al correcte funcionament de les sessions.
Promocionar el Cicle a nivell local, ja sigui a través del web municipal, via entitats, mitjans locals o
actors socials o cívics.
Imprimir els cartells (pasquins) de la pel·lícula programada per a la Sala (mida: 70cm x 100cm), així
com els cartells destinats a comerços segons el disseny i personalització que s’enviarà des de
l’organització del Cicle i distribuir-los als comerços i altres punts estratègics de la localitat.
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Respectar el preu fixe d’entrada a 4,50€ (IVA inclòs) i les promocions de Carnet Jove, reduïda a 3 € i
Club La Vanguardia (2 x 1) pactades per l’Acadèmia amb aquests. Tot això, sens perjudici que
l’Ajuntament pugui establir preus especials per a altres col·lectius, grups o sistemes de venda que no
podran tenir preu inferior a 3 €. L'Ajuntament podrà disposar de les invitacions que consideri oportunes.
Organitzar amb la distribuïdora de la pel·lícula la descàrrega d’aquesta per a la projecció via satèl·lit o,
si no fos el cas, organitzar i assumir els costos de transport de la còpia en DCP o Blu Ray i la impressió
dels pasquins/cartells oficials (70x100) de les pel·lícules.
Realitzar i trametre a l’Acadèmia les fotografies de les sessions, per tal d’il·lustrar la memòria del
projecte i dinamitzar les xarxes socials.
Informar a l’Acadèmia de l’assistència a cada sessió i de la recaptació segons el tipus d’entrada.
Fer efectiu el pagament de quatre-cents euros (400 €) + IVA a l'Acadèmia del Cinema Català, per les
accions que assumeix en la distribució del Cicle Gaudí descrites a la Clàusula Tercera, un cop presentada
la factura corresponent, emesa en el moment de la signatura d'aquest Contracte (CPV 92120000).
L’import de l’aportació podrà ajustar-se anualment, per part de l’Acadèmia, en funció del finançament
amb què compti per al Cicle Gaudí, i per tal de garantir-ne la continuïtat.
Cinquè.- RECAPTACIÓ OBTINGUDA
Les parts acorden que la recaptació neta derivada de les projeccions realitzades en el marc del projecte
del Cicle Gaudí correspondrà en la seva totalitat a l’Ajuntament.
Sisè.- VIGÈNCIA
Aquest Contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura i s’estableix pel període d’un any.
Dos (2) mesos abans de que finalitzi la seva vigència, ambdues parts es reuniran per a valorar els
resultats i, si escau, una nova prestació del servei.
Setè.- COMUNICACIONS
Les comunicacions que s'adrecin les parts derivades de l'execució del present Contracte podran
remetre’s bé per escrit als domicilis indicats a l'encapçalament del present Contracte, bé per e-mail als
contactes que a continuació es ressenyen, tenint aquestes comunicacions per e-mail plens efectes entre
les parts:
•

Per part de l’Acadèmia: _______________________ info@ciclegaudi.cat

•

Per part de l'Ajuntament: ______________________________

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

**********
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7.

PRP 2020/540
SOL·LICITUD DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ A
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT
DE REBAIXES D’ESTIU EL DIA 8 D’AGOST DE 2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Delegació de la Cambra de Comerç a
Mollerussa, juntament amb l’Associació Mollerussa Comercial, en què demanen autorització
per a la celebració del Mercat de Rebaixes d’Estiu als carrers i places del municipi (Pl.
Manuel Bertrand, Pl. Major, C/Jacint Verdaguer i C/Vilaclosa), de les 07.00h del matí fins a
les 14.00h, el dia 8 d’agost de 2020.
També demana 40 taules, 40 cadires i la col·laboració de la Brigada municipal per al
muntatge, desmuntatge.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 06.07.20 i d’acord amb els informes de
les regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Delegació de la Cambra de Comerç a celebrar el Mercat de Rebaixes
d’Estiu als carrers i places del municipi (Pl. Manuel Bertrand, Pl. Major, C/Jacint Verdaguer i
C/Vilaclosa), de les 07.00h del matí fins a les 14.00h, el dia 8 d’agost de 2020.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 40 taules, 40 cadires i la col·laboració de la Brigada
municipal per al muntatge, desmuntatge.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS
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S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de
Covid-19 que estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats.




Tenir localitzada una farmaciola.
La carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de
vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112






Tercer. 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.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2020/499 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1446. EXPEDIENT 2349-9-2020.

MUNICIPAL

GUAL PERMANENT

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, 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 C.M., M. 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: 1446.

Ubicació: Grup Xavier Montseny, 0001.

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.
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9.

PRP2020/500 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL
NÚMERO 1447. EXPEDIENT 2349-10-2020.

GUAL

PERMANENT

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, 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 T. LL., J. 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: 1447.

Ubicació: Plaça Sant Jaume, 0017

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.

10.

PRP2020/550 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL
NÚMERO 1148. EXPEDIENT 2349-11-2020.

GUAL

PERMANENT

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 C.R., P.R. en representació de Codina Vending SL 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: 1448.

Ubicació: CR SANT ANTONI NÚM. 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.
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11.

PRP 2020/521 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
PAVELLÓ FIRAL PELS MESOS DE JULIOL I AGOST. CPA MOLLERUSSA PLÀ
D’URGELL. EXPEDIENT 1599-123-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.G., D., en representació de CPA Mollerussa
Plà d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el pavelló firal els mesos de juliol i
agost des de les 09:00 fins les 13:00 h, i els dilluns i dimecres també de les 15:00 h a les
20:00 h per a poder fer les estades amb grups reduïts i poder entrar a la piscina municipal.
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 CPA Mo0llerussa Pla d’Urgell, la utilització de pavelló firal pels mesos
de juliol i agost, des de les 9:00 a 13:00, i els dilluns també de les 15:00 a les 20:00 h per
a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Complir el Pla d’acció pel desconfinament que s’adjunta a l’expedient.
-Revisar espai pernoctació, aforament, ventilació, higiene, etc.
-Seguir tota la normativa de seguretat de les piscines.
-Tindre localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. 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
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les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

PRP 2020/520 RECONEIXEMENT DEL 9è. TRIENNI AL SR. JRN.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 9è trienni a favor del Sr. JRN,
membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament,
Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Cos Policia Local, Escala Bàsica,
en el lloc de treball d’Agent, Grup C, Subgrup C2 (RLT 142), amb efectes del dia 3 de juliol
de 2020.
En l’Informe Jurídic lliurat al respecte, es fa constar la modificació operada en la Llei
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, per l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de
març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 6830, de 13/3/2015). En
aquest sentit, s’ha incorporat una disposició addicional (7a) a la Llei 16/1991, per la qual
els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. En conseqüència, els
triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a
què fa referència aquesta disposició (14/3/2015) s’han de valorar d’acord amb el grup de
classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. Els
successius, es valoraran al grup de classificació C1.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor Sr. JRN, (Agent de la Policia Local, Grup C, RLT 142), adscrit a
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Cos Policia Local, Escala
Bàsica, de la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament un trienni del
Subgrup C1, 9è. d’ordre, des del dia 3 de juliol de 2020, i amb efectes econòmics a la
nòmina corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 9è, són les següents:





Venciment trienni 9è:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

03/07/2020
C1 [*]
100,00%
03/07/2023

[*] Reclassificació del grup C2 al grup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic. Article 65 de la
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Modificació de la Llei
16/1991 -Policies Locals).
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
13.

PRP 2020/526 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. GSB.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra. S.B.,
G., membre integrant de la plantilla de personal funcionari [interina] d’aquest Ajuntament,
Escala Administració General, Subescala Administrativa, en el lloc de treball d’Administrativa
Àrea Secretaria, Grup C, Subgrup C1 (RLT 117), amb efectes a partir del dia 22 d’agost de
2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. S.B., G., (Administrativa Àrea Secretaria, Grup C,
Subgrup C1, RLT 117), adscrita a l’Escala Administració General, Subescala Administrativa,
de la plantilla de personal funcionari [Interina] d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup
C1, 5è. d’ordre, a partir del dia 22 d’agost de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent des del mes de venciment.
Les característiques del trienni 5, són les següents:





Venciment trienni 5:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

22/08/2020
C1
100,00%
22/08/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
14.

PRP 2020/530 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA SRA. RSG.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 8è. trienni en favor de la Sra. S.G.,
R., membre integrant de la plantilla de personal laboral de l’OAM Fira de Mollerussa, adscrita
a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Cap de
Comunicació, Grup A, Subgrup A1 (RLT 004-OAM/FM), amb efectes des del dia 1 de juliol de
2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. S.G., R., (Cap de Comunicació de l’OAM Fira
Mollerussa, Grup A, Subgrup A1, RLT 004-OAM/FM), adscrita a l’Escala Administració
Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal laboral de l’OAM Fira de Mollerussa,
un trienni del Subgrup A1, 8è. d’ordre, des del dia 1 de juliol de 2020 i amb efectes
econòmics a la nòmina corresponent a la del mes de venciment.
Les característiques del trienni 8, són les següents:




Venciment trienni 8:
Grup categoria:
Percentatge:

01/07/2020
A1
60,42%
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Venciment proper trienni:

01/07/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
15.

PRP 2020/535
30.06.2020)

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.06.2020

a

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01.06.2020 a 30.06.2020.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedencia
i
vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les ratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies01.06.2020 a 30.06.2020, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

SEGURETAT CIUTADANA
B.M., N.

190,31 €

C.E., B.

232,16 €

C.C., C.

25,78 €

F.P., M.

524,59 €

F.M., E.

25,78 €

F.P., D.

742,45 €

G.M., M.

472,31 €

L.O., A.

160,08 €

M.V., J.

206,46 €

M.G., V.

90,88 €

O.L., E.

580,17 €

P.M., J.

44,38 €

P.C., C.

562,65 €

P.F., D.

25,78 €

P.F., I.

368,54 €

R.N., J.

263,96 €

S.V., J.

385,56 €

S.A, J. A.

206,46 €

T.M., S.

223,07 €

V.S., C.

51,56 €
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TOTAL ÀREA

5.382,93 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del
vigent
pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
16.

PRP 2020/536 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI A LA SRA. CBE.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. B.E.,
G., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrita a
l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Professora de
l’Escola Municipal de Música, Grup A, Subgrup A2 (RLT 218), amb efectes a partir del dia 15
d’agost de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. B.E., G., (Professora de l’Escola Municipal de Música,
Grup A, Subgrup A2, RLT 218), adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica,
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup A2, 7è
d’ordre, a partir del dia 15 de d’agost de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 7è, són les següents:







Venciment trienni 7: 15/08/2020
Grup categoria:
A2
Percentatge:
66,67%
Observacions:
Tindrà dret a percebre el 80% de l’import equivalent a 1
trienni del Subgrup A2, entre tant gaudeixi de la reducció de jornada autoritzada per
acord de la Junta de Govern de 14 de juliol de 2016 i fins que el/la fill/a tingui sis
anys (25/11/2021), llevat de renúncia expressa.
Venciment proper trienni:
15/08/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
17.

PRP 2020/542 RECONEIXEMENT DEL 4r. TRIENNI A LA SRA. NVG.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 4r. trienni a favor de la Sra. V.G.,
N., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrita a
l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Professora de
l’Escola Municipal de Música, Grup A, Subgrup A1 (RLT 217), amb efectes a partir del dia 1
de setembre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor de la Sra. V.G., N., (Professora de l’Escola Municipal de Música,
Grup A, Subgrup A1, RLT 217), adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica,
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup A1, 4r.
d’ordre, a partir del dia 1 de setembre de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 4r, són les següents:





Venciment trienni 4:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

01/09/2020
A1
100,00%
01/09/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
18.

PRP 2020/544 RECONEIXEMENT DEL 5e. TRIENNI AL SR. MHM.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è. trienni a favor del Sr. H.M., M.,
membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrit a l’Escala
Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Professor de l’Escola
Municipal de Música, Grup A, Subgrup A1 (RLT 216), amb efectes a partir del dia 1 de
setembre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. H.M., M.,, (Professor de l’Escola Municipal de Música,
Grup A, Subgrup A1, RLT 216), adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica,
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup A1, 5è.
d’ordre, a partir del dia 1 de setembre de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 5è, són les següents:





Venciment trienni 5:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

01/09/2020
A1
100,00%
01/09/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
19.

PRP 2020/537 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
NÚM. 2/2020

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 2/2020,
que inclou 6 expedients i que importa la quantitat 3.306,60 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
20.

PRP 2020/538 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 8/2020

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 8/2020, que inclou 25 expedients i que importa la
quantitat 11.315,07 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

21.

PRP 2020/539 CONNEXIONS
RELACIÓ 08/2020

I

SUBMINISTRAMENT

D’AIGUA

POTABLE:

Vista la relació núm. 08/2020 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 58 expedients i que importa la quantitat
4.970,91 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 08/2020, corresponent al període entre els dies 18 de maig al 5 de juliol 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.
22.

PRP 2020/541 SOL·LICITUD DE JUR DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.
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Vista la instància presentada per U.R., J. 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 U.D., T..
ANTECEDENTS:
En data 10 de gener de 2020 va morir el senyor U.D., T..
En data 10 de juliol de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 10 de gener de 2021.
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.
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 U.R., J. 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.

23.

PRP 2020/543 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 3/2020

Vista la relació número 3/2020, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 5 expedients i que importa la quantitat de 71,66 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

PRP 2020/545 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 5/2020

Vista la relació núm. 5/2020 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 8 expedients i
que importa la quantitat de 2.154,05 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
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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 5/2020, 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.
25.

PRP 2020/548 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 3/2020

Vista la relació número 3/2020, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 38 expedients i que importa la quantitat de 1.991,30 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
26.

PRP 2020/549 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 21, 22, 24, 26, 27, 28/2020

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 70.312,16€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció 78, 77, 64, 73, 75, 74, /2020.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 21, 22, 24, 26, 27, 28/2020, per import
global de 70.312,16€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
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27.

PRP 2020/528 SOL·LICITUD M. P. B., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.035 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per P.B., M., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 3.035 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.035

P.B., M.

771,14

7,39

1ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
28.

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.

