AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 15 d’octubre 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, Pere Garrofé Cires, Sra. Anna Maria Carné Baiget,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
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.

PRP2020/747- 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
622,62€.
ANNEX I:
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Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

199/2020
SEGARRA POMES, SANTIAGO
PL. MAJOR 22
MODIFICACIÓ DE COBERTA EN EDIFICI
16,90
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:

268/2020
SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL
AV. BALAGUER, 23
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
8,77
87,73
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:

250/2020
C.P FERRER I BUSQUETS, 88 A
C/ FERRER I BUSQUETS, 88 A
CANVI ESCOMESA D’AIGUA EDIFICI
24,44
12,22
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:

271/2020
CAPELLADES PERERA, ANTONI
C/ JACINT VERDAGUER, 5
REHABILITACIÓ DE CUINA, BANY I TERRASSA
173,84
86,92
0,00
0,00
0,00
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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:

272/2020
SIMÓ CORTIELLA, ROBERT
C/ JACINT VERDAGUER, 17
ARRANJAMENT DE CUINA
23,00
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:

273/2020
FONTANET ORTIZ, ISIDRE
AV. NEGRALS, 45
ARRANJAMENT DE FAÇANA
0,00
0,00
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:

274/2020
LORENTE PLANA EVA
C/ CRIST REI, 7 BX 1
INSTAL·LACIÓ DE FALS SOSTRE
53,87
26,93
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:

276/2020
HERNANDEZ FUERTES, SANDRA
C/ MOSSÈN CANTONS, 53
PAVIMENT DEL JARDÍ
56,00
28,00
0,00
0,00
0,00

3.

PRP2020/749 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA
SITUADA AL CARRER CARRETERA TORREGROSSA 33 I 37,DE MOLLERUSSA
AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 4004205CG2140S0001AW PER P.G.C.
EXPEDIENT NÚM.: 2412-5-2020.
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Vista la documentació presentada pel Sr ,Pere Garrofé Cirés, sol·licitant, a l’empara dels
articles 187.1 b) i 192 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la a Llei d’urbanisme i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que
desplega l’anterior, llicència municipal, en relació a la sol·licitud, feta en data 06 d’octubre
de 2020 i amb número de registre d’entrada 2020/11426
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: Finca registral número 10050. Inscrita en el Registre de la Propietat. de Lleida, al
Tom 2281, Llibre 169, full 181, amb referència cadastral: 4004205CG2140S0001AW.
Vist l’informe emès en data 09 d’octubre de 2020, per la tècnic del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell en funcions de tècnic municipal d’aquest Ajuntament en el qual, es posa de manifest
el següent:
“/.../
1. Que segons l’article 28 del D 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, la documentació necessària per a les
sol·licituds de llicència de segregació es la següent:
-

-

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

2. Que el sol·licitant aporta una documentació signada per Pere Garrofé Cirés,
arquitecte tècnic col·legiat amb número 294, que consta de:

Memòria justificativa on es descriu la finalitat de la segregació de la finca
matriu original en dues finques diferents, una de les quals s’agrupa a la finca veïna.
Hi consta la descripció de la finca matriu original, amb referència cadastral i
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registral, i les finques resultants després de la segregació amb la descripció
corresponent i la posterior agrupació d’una d’elles amb la finca veïna.

Plànol de situació de la finca matriu, la superposició d’aquesta amb el POUM
vigent i plànol de les finques resultants.


Notes simples registrals.



Fitxes dels lots resultants.

3. S’adjunta també la proforma de l’escriptura de segregació i posterior agrupació.
4. Segons tots els documents aportats, la finca matriu objecte de segregació és la finca
registral 10050 inscrita al registre de la propietat al tom 2281, llibre 169, full 181,
que correspon amb la finca amb referència cadastral 4004205CG2140S0001AW
situada a la carretera Torregrossa 33. La finca té una superfície total de 914,48 m2
segons medició real.
5. Es proposa segregar la finca esmentada en el punt anterior, amb les finques
resultants següents:
Segons memòria
Segons proforma
Finca 10050
Superfície

619,30 m2

Façana

19,56 m

---

Qualificació urbanística

Clau 6a3

---

Finca 10050 B
Superfície

295,18 m2

Façana

---

---

Qualificació urbanística

Clau 6a3

---

6. Un cop fet la segregació esmentada al punt anterior, la finca 10050B, que no
compleix amb els mínims establerts en el POUM vigente, s’agruparà amb la finca
veïna formant la següent finca resultant:
Segons memòria
Finca 10050B + Finca 12321

Segons proforma
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Superfície

903,72 m2

Façana

27 m

---

Qualificació urbanística

Clau 6a3

---

7. Les finques resultants un cop feta la segregació i l’agrupació corresponent,
compleixen amb les condicions de parcel·la mínima que es fixen en el POUM vigent,
que són de 400 m2 i els de façana mínima que són de 18 m per tant entenem que
es possible la segregació proposada.
CONCLUSIO
Atès tot allò que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de
segregació objecte d’aquest informe”.
A la vista de la documentació que consta a l’expedient de referència i dels informes lliurats
al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 2019/358, de 21 de juny, amb l’abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirés que
acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Atorgar a la persona interessada, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGREGACIÓ
(Expedient número 2412-5-2020) de la finca (parcel·la) ubicada a la carretera Torregrossa
33 de 25230 Mollerussa que es correspon a la finca registral nº 10050, amb la referència
cadastral 4004205CG2140S0001AW
conforme el projecte presentat al respecte, fent
constar els extrems següents:
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 29 de Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’0rdenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals
oportuns.”
4.

PRP_2020/745. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ
D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL.

Vist el Projecte tècnic d’adequació d’espais al Centre cívic de l’Oficina jove del Pla d’Urgell, el
qual ha estat redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions
de tècnics municipals per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per a
contracta que ascendeix a la quantia de 94.519,94 euros IVA inclòs.
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Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’article 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix, i l’article 24 del ROAS, i si escau, també la documentació addicional
que assenyala l’article 25 del mateix reglament.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE TÈCNIC D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE
CÍVIC DE L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL, redactat pels Serveis tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, per encàrrec de l’Ajuntament de
Mollerussa amb un pressupost d’execució per contracta per import de 94.519,94 euros IVA
inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
5.

PRP 2020/737 DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DE TITULARITAT
D'ANIMALS EQUINS (EXP.1294-8-2020).

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abderrahim Rabtaoui comunicant la
titularitat d’1 animal equí a la instal·lació de la Partida de la Figuera, 39 (Pol.3 Parc.97).
Aquest tràmit municipal és indispensable, no obstant es tramita sense perjudici del
compliment del Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes i
inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes del Departament d’Agricultura de la
Generalitat com a instal·lació especial d’èquid d’oci dedicada a mantenir un cavall per part
d’un particular.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació presentada pel Sr. Abderrahim
Rabtaoui referent a l’explotació equina següent:
Número de cavalls: 1
Ubicació de la instal·lació: Partida de la Figuera, 39 (Pol.3 Parc.97)
Referència cadastral: 25172A003000970000SI (000100900CG20H0002LG)
Segon.- Comunicar aquest acord al sol·licitant als efectes oportuns.
6.

PRP 2020/738 ASSABENTAT DE LA SOL·LICITUD D’INFORME D’AVALUACIÓ
D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA. EXP. 2553-4-2020. ACTIVITAT:
FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS PER APLICACIÓ AGRONÒMICA.
EMPLAÇAMENT: POL.IND.PLAURSA NAUS 8-9-10-11-12-13-13A. TRÀMIT
INFORME AMBIENTAL MUNICIPAL.

Es posa en coneixement de la Junta de Govern els informes emesos per l’enginyera
municipal en relació amb la sol·licitud d’informe d’avaluació d’impacte ambiental simplicada
de l’empresa Altinco, SL, que ha sol·licitat el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la
tramitació de l’expedient esmentat i que es transcriuen a continuació:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
TITULAR:
ALTINCO, S.L.
ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS PER APLICACIÓ AGRONÒMICA
ANNEX:
I.1
EPÍGRAF: 5.3
EMPLAÇAMENT:
Pol. Ind. Plaursa naus 8,9,10,11,12,13 i 13A Mollerussa
EXPEDIENT:
2553-4-2020
(exp. OGAU DIAS L1CS190836)
NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ X

CANVI DE NOM

Atesa la petició del Departament de Territori i Sostenibilitat de 21 de setembre de 2020
d’informe de l’expedient DIAS L1CS190836 de consulta d’acord amb la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental, en relació amb la sol·licitud d’avaluació d’impacte
ambiental simplificada del projecte de modificació substancial de l’activitat de referència per
ampliació de la nau 9 magatzem de productes, actualització de matèries primes,
ampliació del temps de magatzematge residus perillosos, actualització de la de
llista residus i nova distribució de la zona de producció en compliment del projecte
APQ (magatzemtage de productes químics), promoguda per ALTINCO, S.L.
Vist el document Memòria ambiental redactada per Sara Nadal en data 10.07.2020 i el
Projecte de canvi substancial redactat per Ramon Navés Sellart en data gener de 2019.
Vist que la modificació presenta impactes compatibles sobre els vectors ambientals de
competència municipal, s’informa favorablement, sens perjudici de compliment de les
prescripcions de l’autorització ambiental del projecte i de l’aplicació de totes les mesures
correctores previstes al document ambiental presentat, especialment les derivades de
l’impacte sever ocasionat per vessaments accidentals de productes o residus amb reixes de
contenció, o aigües d’extinció d’incendis amb tècniques de contenció d’aigua contra incendis
mitjançant tubs mòbils.
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S’informa als efectes oportuns i per tal que es doni trasllat al Departament de Territori i
Sostenibilitat segons el seu requeriment DIAS L1CS190836.”

7.

PRP 2020/754 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA, DESTINADES AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE
LA SEVA TITULARITAT, DEL CURS 2017-2018

L’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Núm. 2019/709 de 2 de
desembre de 2019, ha presentat sol·licitud en el marc de la Resolució EDU/2773/2019, de 9
d'octubre, per la que es va obrir el procediment de convocatòria pública per a la concessió
de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de
música de la seva titularitat, del curs 2017-2018 publicada al DOGC 7993, de 31 d’octubre
de 2019.
Vista la Resolució Provisional, publicada el 29 de maig de 2020 al Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en la que s’excloia la sol·licitud de subvenció
per no complir el requisit d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agencia
tributària de Catalunya.
Vist que en data 12 de juny de 2020 es va presentar Decret de l’Alcaldia Núm. 2020/297
d’Al·legacions contra l’acord de resolució provisional de la subvenció.
Vista la Resolució Definitiva, publicada el 9 d’octubre de 2020 al Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per la què s’atorga un ajut per un import
total de 36.281,06 €, número d’expedient EDU030/19/00163.
En virtut de quant s’ha exposat i atès el contingut de la Resolució, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria d’ensenyament, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció de 36.281,06 € destinada al finançament de les escoles de
música, curs 2017-2018, concedida mitjançant Resolució del Director general de Centres
Públics de data 6 d’octubre de 2019.
Segon.- Donar trasllat a la regidoria d’ensenyament i al departament d’intervenció als
efectes oportuns i per al compliment de les següents obligacions, de conformitat amb allò
previst a l’article 14 de les bases reguladores de les subvencions:
- Complir la finalitat de la subvenció.
- Justificar l'aplicació dels fons que se'ls hi han atorgat, en el termini i la forma que
s'estableixi.
- Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la
subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan
instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes
i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
- Comunicar a l'òrgan instructor altres ajuts, ingressos o recursos que financin
l'activitat subvencionada, obtinguts d'altres administracions o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals.
- Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveuen l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Text refós de
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la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.
- Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre.
- No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el
100% del cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 19.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Incloure el logotip del Departament d'Educació, i l'expressió "amb el suport del
Departament d'Educació" utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació
visual
(PIV)
editat
a
la
pàgina
web:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatgespropies/departamentdeducacio/Identificacions-del-Departament/departament/ en els
elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es duen a
terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o altres mesures de difusió.
- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre que puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control, i durant un termini mínim de quatre anys.
- D'acord amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, les persones
jurídiques a les quals se'ls concedeix una subvenció per un import superior a 10.000
euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.
- Complir les obligacions de transparència del títol II de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre.
- Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de
subvencions.
8.

PRP2020/729 APROVACIÓ DE L’ANNEX A L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A
L’ANY 2020 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A LA BORSA DE
MEDIACIÓ, EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER CONTRIBUIR
A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 EN ELS
LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL.

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat
a l’Ajuntament de Mollerussa l’annex a l’addenda de pròrroga relatiu a la Borsa de mediació,
en relació amb la tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social
del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.
Aquest Conveni es fonamenta en les disposicions següents:
1. El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 i estableixen un nou
programa d’ajuts, per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19, en
els lloguers d’habitatge habituals.
2. La resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya estableix les condicions d’accés dels esmentats ajuts per a contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, per persones
arrendatàries que com a conseqüència del COVID-19, tinguin problemes transitòries per
atendre el pagament total o parcial del lloguer.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure l’any
2019 un conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a la Borsa de mediació. Dit
conveni ha estat prorrogat per a l’any 2020 mitjançant la corresponent addenda de pròrroga
aprovada per Junta de Govern en data 13 de febrer de 2020. (Exp. 1376-12-2019)
4. L’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat l’interès en la tramitació dels esmentats ajuts
per tal de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de
l’habitatge habitual.
Atès el que s’ha exposat, la Regidoria d’Acció Social Comunitària, Ciutadania i Infància,
proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la formalització, entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, de l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de
col·laboració relatiu a la Borsa de mediació, en relació amb la tramitació dels ajuts per
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de
l’habitatge habitual.
Segon. Notificar el present acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i
forma.
Tercer. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització de l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de
col·laboració relatiu a la Borsa de mediació, en la tramitació dels esmentats ajuts.
ANNEX
“ANNEX A L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE/BORSA DE MEDIACIÓ, EN RELACIÓ AMB LA
TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL
DEL COVID-19 EN ELS LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL
El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en
l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 estableix determinades mesures per pal·liar
aquesta situació. Dins d’aquestes mesures, l’article 10 preveu incorporar en el Pla Estatal d’Habitatge
2018-2021, regulat al Reial Decret 106/2018, de 9 de març, un nou programa d’ajuts, per contribuir a
minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID19, en els lloguers d’habitatge habituals.
L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles
programes d'ajuda de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, incorpora de forma immediata al Pla
Estatal d'Habitatge 2018-2021 el nou programa d' ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte
econòmic i social de l'COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.
La RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
estableix les condicions d'accés als ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del
COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.
L’objecte d’aquesta resolució és la concessió d'ajuts al lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les
persones arrendatàries d'habitatge habitual, que com a conseqüència de l'impacte econòmic i social
del COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer.
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament/Consell Comarcal, van subscriure l’any 2019 un
conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’oficina local d’habitatge/borsa de mediació
que ha estat prorrogat per a l’any 2020 mitjançant la corresponent addenda de pròrroga.
El pacte segon de l’esmentat conveni preveu la gestió per part de l’oficina d’expedients d’ajuts per al
pagament del lloguer, que es compensen per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb una
contraprestació econòmica de 50€ per cada expedient tramitat, amb la limitació econòmica de
l’aportació màxima establerta en el pacte quart c. del conveni, que només es podrà incrementar en el
cas que es justifiqui una activitat superior i en funció de les disponibilitats pressupostàries.
No obstant, atès que l’aprovació d’aquesta nova línia d’ajuts per al pagament del lloguer, que té
caràcter transitori i extraordinari, podrà comportar un augment significatiu dels expedients d’ajuts que
de forma ordinària tramiten les oficines locals d’habitatges i les borses de mediació, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya considera adient que la contraprestació econòmica que correspongui als nous
ajuts al pagament al lloguer no computin dins de la limitació econòmica de l’aportació màxima que
preveu el conveni d’encàrrec de gestions.
En conseqüència, les parts acorden que:
1.

L’Ajuntament/Consell Comarcal, mitjançant l’oficina local d’habitatge/borsa de mediació,
tramitarà els expedients de la nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la Resolució
TES/1047/2020, de 12 de maig.

2.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà econòmicament la tasca desenvolupada per
l’oficina per a la gestió dels esmentats ajuts extraordinaris, a raó de 50€ per cada expedient
tramitat.

3.

Aquesta contraprestació econòmica no es veurà limitada per l’aportació màxima que s’ha fixat en
el pacte segon de l’addenda de pròrroga del conveni per a l’any 2020.

4.

Per a l’acreditació de l’activitat desenvolupada, l’oficina inclourà els expedients tramitats
d’aquesta línia d’ajuts al lloguer vinculats al COVID-19, de manera diferenciada, en la certificació
que ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb efectes de data 31 de
desembre de 2020, signada per l’interventor o excepcionalment pel secretari de l’ens local,
prevista en el pacte tercer de l’addenda de pròrroga del conveni per a l’any 2020.”

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la data indicats.
LA DIRECTORA DE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

L’ALCADE DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRP2020/751
APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
PRÀCTIQUES
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT DE LA POBLA DE SEGUR
(FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) (EXP.1374-31-2020)

L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut de la Pobla de Segur formalitzaran un Conveni
l’objecte del qual és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest
conveni es regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27
de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà a la Piscina Coberta Municipal de Mollerussa, sota de dependència directa del
personal professional adscrit a la Regidoria d’Esports.
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Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques
següent:


Modalitat: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball en els
IFE.



Alumne:
Cognoms i Nom:
Centre/LLoc:
Durada:
Horari:
Dies:
Pràctiques:
Tutor/a:

Lopez Fernandez, Roger
Piscina Coberta Municipal Mollerussa
01/10/2020 a 31/10/2020
de les 9.30h a les 14.30h
De dimarts a diumenge
Salvament i socorrisme
Gerard Nabau Puig, Coordinador de les Piscines.

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances
previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de
treball.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr.
Regidor responsable de l’Àrea d’Esports o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de
l’àrea, pel desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a
l’alumne proposat.
10.

PRP2020/758
30.09.2020)

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.09.2020

a

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-09-2020 a 30-09-2020.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedencia
i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-09-2020 a 30-09-2020, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA
SEGURETAT CIUTADANA

COGNOMS I NOM

TOTAL
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BERGA MIRANDA, Nuria

254,66 €

CALERO ESTADELLA, Bruno

60,78 €

CARRASCAL CARRETERO, Carlos

421,72 €

FEIXAS PERERA, Marc

254,66 €

FERNANDEZ MARTOS, Enrique

53,68 €

FERNANDEZ PEREZ, David

127,33 €

FIGUEREDO PARISÉ, René

90,88 €

GARCIA MORENO, Miriam

380,54 €

LEIVA OLLER, Abraham

127,33 €

MEGIAS VARGAS, Jose

90,88 €

MENDOZA GONZALEZ, Victor

25,78 €

OLLERO LIMAS, Eloi

540,46 €

PEIRON MAZAS, Jorge

363,99 €

PUIG FONTANET, Dolors

255,49 €

PUIG MARTINEZ, Isabel

90,88 €

RAFAEL NAVARRO, Joaquim

25,78 €

RIVAS DELGADO, Francisco
SOBREVAL VALLS, Jaume

25,78 €
25,78 €

SOLÍS AYALA, JOSE A.

367,58 €

TUXANS MARIN, Salvador

210,38 €

TOTAL ÀREA

3.794,36 €

ATENCIÓ EXTERNA
GARCIA CEJUDO, José

69,60 €

MILLAT PEDRA, Jacint

69,60 €

OLIVEROS VILLORBINA, Francisco

208,80 €

PIÑERO FERNANDEZ, Jose Antonio

69,60 €

TOTAL ÀREA

417,60 €

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

acords

a

Intervenció

i

Dipositaria,

així

com

als
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PRP2020/739 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 348-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Josep Cebrià Esquerda per a l’establiment
“Cafeteria Beethoven”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a
la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

D’octubre a desembre de 2020.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: La Marinada SCP
Nom comercial: Cafeteria Beethoven
Ubicació: Pg. Compositor Beethoven, 8
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: d’octubre a desembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-348-2020
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

-

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

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

12.

PRP2020/741 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 349-2020
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Filomena Ruiz Reinaldos, per a l’establiment
“Cafeteria La Plaça”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la
via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:


Octubre de 2020.

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

Titular peticionari: Filomena Ruiz Reinaldos

-

Nom comercial: “Cafeteria La Plaça”

-

Ubicació: Av. de la Pau, 18, bx

-

Metres quadrats: 20 m2

-

Període autoritzat: Octubre de 2020

-

Núm. Expedient: 2334-349-2020

2. Condicions generals de la llicència:
-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

-

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

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

Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

-

Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
3. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
4. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
4. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
6. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
7. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

13.

PRP2020/746 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 353-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Verònica Jiménez Talens, per a l’establiment
“La Baguetina”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via
pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

D’octubre a desembre del 2020.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Verònica Jiménes Talens
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: d’octubre a desembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-353-2020
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
5. 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.
6. 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.
5. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
8. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
9. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

14.

PRP 2020/755 SOL·LICITUD DE R.S.E. DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància presentada per Rosa Solé Escola 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 l’ herència del senyor Josep
Maria Sirvent Alandi.
ANTECEDENTS:
En data 10 d’abril de 2020 va morir el senyor Josep Maria Sirvent Alandi.
En data 9 d’octubre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 10 d’abril de 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 Rosa Solé Escola 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 la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
15.

PRP 2020/744 SOL·LICITUD DE M. M.-M. D., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 3.221 FILA 3ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Montserrat Martin-Moreno Diaz, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 3.221 fila 3ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom de Josefa Diaz Doblas, mare de la interessada.
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, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 3.221 fila 3ª del
cementiri municipal.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
16.

PRP 2020/756 SOL·LICITUD R. R. E., AUTORITZACIÓ PER A TRANSLACIÓ DE
RESTES DEL NÍNXOL NÚM. 2.269 FILA 3ª AL NÍNXOL NÚM. 3.494 FILA 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada pel Sr. Román Romà Ezquer, a fi i efecte de procedir a la
translació de les restes del nínxol núm. 2.269, fila 3a. al nínxol núm. 3.494, fila 4a. del
cementiri municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 2.269, fila 3a. al nínxol núm.
3.494, fila 4a. del cementiri municipal.
Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
17.

PRP 2020/757 SOL·LICITUD M. N. G., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOLS NÚM. 3.109 FILA 3ª I 3.113 FILA 3ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Magdalena Navarrete Gomez (filla), vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre els nínxols núms. 3.109 fila 3ª (Francisco Navarrete
Prieto) i 3.113 fila 3ª (Mª del Carmen Gomez Vallejos) del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que els nínxols que a
continuació es relaciona es trobaven 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 els nínxols del Cementiri Municipal a les persones peticionaries que
seguidament es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels
drets, següents:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

3.109
3.113

Francisco Navarrete Prieto
Mª del Carmen Gomez Vallejos

3ª
3ª

Import
879,87
879,87

Títol
7,39
7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
18.

PRP 2020/725 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-33-2020

Vist l’expedient tramitat per DOINA ELENA MIHALACHE amb DNI X7002163C per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
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: DOINA ELENA MIHALACHE
DNI: X7002163C
Núm. targeta: 25137-2020-0029-2163C
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 9/2030
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
19.

PRP 2020/733 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-34-2020

Vist l’expedient tramitat per MANUEL DEL RIO PELEGRINA amb DNI 24072934F per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______

Titular: MANUEL DEL RIO PELEGRINA
DNI: 24072934F
Núm. targeta: 25137-2020-0030-2934F
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 8/2021
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
20.

PRP 2020/740. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-35-2020

Vist l’expedient tramitat per GERARD GRAUS LLORET amb DNI 43744633J per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
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: GERARD GRAUS LLORET
DNI: 43744633J
Núm. targeta: 25137-2020-031-4633J
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 10/2030
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
21.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és
urgent.
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:
21.1.- PRP 2020/740 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 33, 32, 31, 30, 75, 99, 78,
77/2020.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 65.155,74€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció 161, 158, 160, 159, 163, 166, 165, 164/2020.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 33, 32, 31, 30, 75, 99, 78, 77, /2020, per
import global de 65.155,74€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
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.

