AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 29 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere
Garrofé Cirés amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
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.

PRP 2020/796 LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL NÚMERO 06/2020 DELS
LOCALS DE L’IMMOBLE SITUAT A L’AVINGUDA DEL CANAL CANTONADA
CARRER ACADÈMIA 23, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 4409101CG2140N,
FETA EUROINMOBLES 1989 SL EXPEDIENT NÚM.: 2412-6-2020.

Vista la documentació presentada per l’Empresa Euroinmobles 1989 SL, 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 20
d’octubre de 2020 i amb número de registre d’entrada 2020/12088.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: Finca registral número 12773. Inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 2572, Llibre 233, full 125, amb referència cadastral: 4409101CG2140N.
Vist l’informe emès en data 21 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 el que es determina a l’article 31 D64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la documentació
necessària per a l’autorització d’una llicència de modificació del règim de propietat
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horitzontal d’un immoble consistirà en:
-

-

-

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les
determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o
altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i
ús urbanístic.
Nota simple o certificació del registre de la propietat on consti la descripció de la
finca o edificació.
La proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

2. La documentació tècnica que s’aporta, la redactat Xavier Brufau Niubó, arquitecte, i
consisteix en realitzar una divisió del local existent amb superfície construïda de
358,85 m2, i altell amb superfície construïda de 276,80 m2, amb una quota de
participació de 18,87%. Consta de la següent documentació:
- Memòria justificativa on es fa constar l’estat actual del local i les diferents entitats
en els que es pretén dividir
- Plànols a escala adequada de les diferents plantes i entitats de l’immoble que
corresponen a les diferents entitats en les que es pretén dividir.
- Proforma de l’escriptura de modificació de la divisió horitzontal.
- Escriptura de divisió horitzontal actual de l’immoble.
- Nota simple del registre de la propietat.
3. Fem constar que els terrenys on es situa la construcció estan classificats com a sòl
urbà i qualificats com a clau 2, zona d’ordenació en illa tancada, per tant en
compliment al article 146.4.3 del POUM vigent, la densitat d’habitatges ha de ser d’1
habitatge cada 90 m2 de sostre i no s’admetran habitatges inferiors a 90 m2
construïts amb parts comunes. Pels locals comercials no es fixa cap superfície
mínima, per tant, entenem que es dona compliment aquest paràmetre.
4. En la documentació aportada les característiques i superfície dels lots resultants, que
coincideixen amb la de la proforma de l’escriptura de modificació de la divisió
horitzontal, resulten:
Segons memòria

Segons proforma

Entitat 1A
Superfície construïda

119,49 m2

119,49 m2

Superfície útil
Superfície construïda altell

113,84 m2
86,72 m2

113,84 m2
86,72 m2
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Superfície útil altell
Quota participació
Entitat 1B
Superfície construïda

81,93 m2
6,12 %

81,93 m2
6,12 %

120,16 m2

120,16 m2

Superfície útil
Superfície construïda altell
Superfície útil altell
Quota participació
Entitat 1C
Superfície construïda

114,46 m2
97,11 m2
91,75 m2
6,45 %

114,46 m2
97,11 m2
91,75 m2
6,45 %

119,20 m2

119,20 m2

Superfície útil
Superfície construïda altell
Superfície útil altell
Quota participació

113,56 m2
92,97 m2
87,84 m2
6,30 %

113,56 m2
92,97 m2
87,84 m2
6,30 %

CONCLUSIO
Atès tot el que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de
llicència de divisió horitzontal objecte d’aquest informe.
A la vista de la documentació que consta a l’expedient de referència i dels informes lliurats
al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 2019/358, de 21 de juny, i a proposta del Regidor d’Urbanisme, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar a la persona interessada, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE DIVISIÓ
HORITZONTAL (Expedient número 2412-6-2020) DELS LOCALS DE L’IMMOBLE SITUAT A
L’AVINGUDA DEL CANAL CANTONADA CARRER ACADÈMIA 23 de 25230 Mollerussa que es
correspon a la finca registral nº 12773, amb la referència cadastral 4409101CG2140N
conforme el projecte presentat al respecte.
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.”
3.

PRP2020/798 ASSUMPTE: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. Llicències
d'Obres 3043-5-2020 PRESENTADA PER TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Examinada la sol·licitud de llicència instada per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U., en data 22
d’ Octubre de 2020, número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2020/12240,
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per a l'execució de la següent obra:
-Substituir marc i tapa de 6 arquetes tipus "M", en mal estat, al Carrer Lluís
Companys, davant el núm. 4 i dels núm. 42, 46, 50, 76 i 78.
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.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.

2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles canonades
existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions d’encreuament i
paral·lelisme.

3a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin resultar
afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de claveguera, etc., s’hauran
de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i quedar en perfectes condicions
d’ús a l’acabament de les obres.

4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà en capes de
20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant asserrat del paviment i
s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.

5a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i amb
estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de l’adopció de
les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la circulació vial i
peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que no s’afecti
simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels vehicles. La runa
generada es transportarà a l’abocador autoritzat.

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.

Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Aquest és l'informe que emet el Facultatiu que subscriu, donat als efectes oportuns.
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. 388/2019, de 28 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer.- Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU la llicència municipal d’obres 3043-52020, 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.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

PRP2020/803 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, amb l’abstenció del Sr.
Pere Garrofé Cirés en la llicència d’obres núm. 291/2020 sobre la qual acredita interès
particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents, 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
1.655,06€.
ANNEX I:
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:

141/2020
F.G., J.R.
PL.SANT JAUME, 5
REFORMA PARCIAL D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR
494,77
247,38
11,50
0,00
0,00

Número d’Expedient:

215/2020
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Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

SAT N 1596 NUFRI RES
VIA PÚBLIC, CAMÍ PALAU
LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ
429,68
214,84
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:

254/2020
M.B., M.
C/ PALAU, 6
PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 300/2006
0,00
30,00
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:

277/2020
ERCE ESPAIS 2004, S.L
C/ GIRONA, 3
PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 298/2006
0,00
30,00
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:

291/2020
CAN GOMÀ SLU
AV. DE LA FIRA 2 C, 2 3
CONSTRUCCIÓ DE BANY
44,02
22,01
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:

293/2020
M.S., J.
CARRER DOMÈNEC CARDENAL 21
COMPROVACIÓ ESCOMESA CLAVEGUERAM
3,00
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

5.

12,00
0,00
2.000,00
0,00
294/2020
S.S., B.
PS. LA SALLE, 12
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A COBERTA
9,49
94,88
0,00
0,00
0,00

PRP 2020/718 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.:
2544-17-2020. DESCRIPCIÓ: ESTÈTICA. EMPLAÇAMENT: C/ BALMES, 5,
LOCAL 2.

En data 29 de setembre de 2020 presenta la documentació necessària per a l’exercici de
l’activitat innòcua de l’activitat d’estètica a l’establiment del carrer Balmes, 5, local 2.
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 declaració responsable d’inici d’activitat, en data 29 de
setembre de 2020, següent:
Número d’expedient: 2544-17-2020
Titular: H., FC.
Denominació: estètica
Emplaçament: carrer Balmes, 5, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 34m2 i superfície útil de 27,23m2.
- Caldrà tapiar les escales que baixen al soterrani o instal·lar qualsevol altre sistema que
garanteixi el manteniment sense ús d’aquest espai, d’acord amb la documentació
tècnica presentada.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
6.

PRP2020/794 LLICÈNCIA D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM. 2544-18-2020.
DESCRIPCIÓ: SUPERMERCAT D’ALIMENTACIÓ AMB APARCAMENT DE
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VEHICLES.
EMPLAÇAMENT:
SUBSTANCIAL.

RONDA

PONENT

1.

MODIFICACIO

NO

Atès la presentació de la documentació tècnica per modificació no substancial de la llicència
d’activitats atorgada en Junta de Govern del dia 26 de gener de 2017 per a la modificació
per redistribució de la zona de vendes i altres adequacions.
Vistos la documentació i certificats tècnics i els informes municipals emesos, 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 presentats, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la modificació no substancial de la llicència d’activitats amb
les dades següents:
Número d’expedient: 2544-18-2020 i 2631/2018
Titular: Mercadona, SA
Denominació: supermercat d’alimentació amb aparcament de vehicles
Emplaçament: Ronda de Ponent, 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

MERCADONA, SA.
SUPERMERCAT D’ALIMENTACIÓ AMB APARCAMENT DE VEHICLES
Ronda Ponent núm.1
Mollerussa
2631/2018 i 2544-18-2020
MODIFICACIÓ X

CANVI DE NOM

Atesa la presentació dels projectes tècnics de modificació no substancial de la llicència
d’activitats de referència atorgada en Junta de Govern local de 26.01.2017, redactats per
Daniel Alejandro Vidal Tortorella visat núm. VA06231/18 de 18.06.18, Elias Martínez Aguilar
en data juny de 2020 i David Medina Estaún en data juny i agost de 2020 per modificació
per redistribució de la zona de vendes i altres adequacions.
Ateses les certificacions tècniques de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de
la normativa vigent signades per Daniel Alejandro Vidal Tortorella visat núm. VA12279/18
de 20.11.18 i per Elías Gonzàlez Aguilar visat núm. VA11140/20 de 07.10.2020.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable de 23.08.2018.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a
l’interessat que l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència 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)

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

30

h – 7

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i olors caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal
d’aplicar les mesures correctores que siguin necessàries.
Els límits d’emissió sonora anteriors seran d’aplicació en tota la zona residencial
pendent de desenvolupar dins de l’àmbit urbanístic.
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.
Compliment de la normativa de contaminació lluminosa en l’enllumenat de les
zones exteriors i d’aparcament: Decret 190/2015, de 25 d’agost, de
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
- Fums i olors del forn d’obrador de pa: campana extractora amb filtres
separadors de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de
l’edifici.
- Fums de combustió del grup electrogen: xemeneia vehiculada a coberta.
Gestió de residus:
Orgànics: containers propis de magatzematge i posterior recollida municipal
Paper, cartró i plàstic: magatzematge adequat i recollida per gestor
autoritzat.
Residus origen animal i decomisos: magatzematge refrigerat fins recollida
gestor autoritzat.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
-
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Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en cas
d’evacuació.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat
previstes a la documentació tècnica, establertes per la regulació d’aplicació.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Compliment del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments
comercials i del Decret 378/2009, de 10 d’octubre:
Gran establiment comercial (GEC) amb superfície de venda de 1.678,53m2.
Dotació d’aparcament reglamentària 171 places.
Espai exclusiu càrrega i descàrrega que no interfereixi amb circulació dels
vehicles dels clients.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica,
transformador, generador, climatització, frigorífica, etc.
Compliment de la normativa d’accessibilitat: itinerari adaptat, cambra higiènica
adaptada, 5 places pàrquing adaptades.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“
-

7.

PRP 2020/801 SOL·LICITUD COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 13 DELS
CANALS D’URGELL, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA
SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels
Canals d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia
16 de novembre de 2020, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió informativa.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.10.2020 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, la utilització
de la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 16 de novembre de 2020, a les 19.00h, per realitzarhi una reunió informativa.
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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 d’obligacions jurídiques contractuals entre
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.
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:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
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seguretat en els actes.
CONDICIONANTS

S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de
restriccions per Covid-19

Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb
l’equivalent de 2,5 m2.

Respectar els espais assignat per al públic.

Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel
hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació

És obligatori l’ús de mascareta.

Es recomana tenir un llistat dels assistents, així com prendre la temperatura per part
de la organització als assistents. Fer entrada i sortida de forma esglaonada.

Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar

Respectar aforament total 15

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
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
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.

PRP2020/808 SOL·LICITUD SR. FRANCISCO GARCÍA-TOLA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER ESTACIONAR UNA FURGONETA AL RECINTE DEL MERCAT
EL DIA 4 DE NOVEMBRE I A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 8 DE
NOVEMBRE DE 2020

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. G.T., F., Freelancer (DATOOLA), en què demana
autorització per estacionar una furgoneta (Renault Kangoo) al recinte del mercat el dia 4 de
novembre, de les 09.00h fins a les 15.00h, i a la Plaça de l’Ajuntament el dia 8 de
novembre, de les 9.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi una campanya de promoció de la
companyia telefònica ADAMO.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.10.2020 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
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Primer. Autoritzar a Sr. G.T., F., Freelancer (DATOOLA), a estacionar una furgoneta
(Renault Kangoo) al recinte del mercat (parada de l’Avinguda del Canal núm. 88 de 6m,
s’adjunta plànol) el dia 4 de novembre, de les 09.00h fins a les 15.00h, i a la Plaça de
l’Ajuntament el dia 8 de novembre, de les 9.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi una
campanya de promoció de la companyia telefònica ADAMO.
Segon. S’estableixen les condicions següents:
-El dia 8 de novembre, caldrà posar-se en contacte amb la Policia Local per indicar-los el lloc
exacte d’estacionament de la furgoneta.
-Separació de seguretat de 1,5 mts i 2,5 m2 d’espai vital entre persones.
-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de
facilitar gel hidroalcohòlic al client.
-Us obligatori de mascareta.
-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades.
-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene.
-El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la distància
de seguretat.
-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura.
-Tenir localitzada una farmaciola.
-En cas d’haver-hi 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, ni la circulació de vianants.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19,
(Art. 6, Epígraf 3r., apartat 3).
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
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Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9.

PRP2020/786 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU DE L’ESPAI SALA DE BALL
L’AMISTAT DURANT TOS ELS DIVENDRES DEL PERÍODE D’OCTUBRE/2020 A
JUNY/2021 PER A L’ACTIVITAT DE BALL DE BASTONS. EXPEDIENT 1599-2122020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Associació cultural l’Arreu, en què demana
autorització per utilitzar la sala de ball l’Amistat durant tots els divendres del període
d’octubre de 2020 a juny de 2021, des de les 19:30 i fins les 20:30 h per a l’activitat de ball
de bastons.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació cultural l’Arreu, la utilització de la sala de ball l’Amistat
durant tots els divendres del període d’octubre de 2020 a juny de 2021, des de les 19:30 i
fins les 20:30 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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre
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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.

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:
S’ha de complir amb els Plans de represa del sector cultural.
La cultura popular i les associacions culturals (s’adjunta protocol).
Es tindran en compte les mesures d’higiene i seguretat de la instal·lació durant l’estat actual
i la futura normativa que sigui d’aplicació per l’activitat.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

PRP2020/795 MODIFICACIÓ DEL PERÍODE DE REDUCCIÓ DE JORNADA
COMPACTADA SOL·LICITADA PER LA SRA. GGR.

La Junta de Govern, en sessió de 30/07/2020, va autoritzar la sol·licitud de reducció de
jornada per a tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys presentada per la Sra. G.R., G., en
la modalitat compactació en jornades senceres consecutives en base a allò que s’estableix a
l’article 26.a) de la LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya i en l’article 21.1 del DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de
treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, d’aplicació
supletòria al personal funcionari de les administracions locals de Catalunya. Tal i com
s’indica en aquest darrer precepte, aquesta possibilitat de compactació només es pot exercir
el primer any de la reducció.
Es fa constar, als efectes oportuns, que la Sra. G.R., G., forma part de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa, en el lloc de treball RLT 099, TAG
comptabilitat, adscrita a la Unitat Intervenció.
L’autorització fou atorgada en base a l’Informe Jurídic lliurat al respecte, i amb el contingut,
essencial, següent:
-

El còmput de la compactació, atenent els preceptes que ho regulen, abastaria el
període comprès entre el finiment del permís de maternitat (21/5/2020) i fins el dia
que el/la fill/a compleix el primer any (29/01/2021). És aquesta la opció que
sol·licita la Sra. G.R., G.. En conseqüència, suposarà compactar la reducció de 2,5
ut. hores diàries durant el període esmentat, 174 dies hàbils, que suposen un total
de 435 hores que, atenent a la jornada ordinària (7,5 ut. hores), equivalen a 58 dies
hàbils consecutius.

-

El gaudiment serà a partir del primer dia hàbil immediat al finiment del període de
vacances ..., 10/08/2020, i finirà el dia 30/10/2020. Per tant, la incorporació serà el
dia 02/11/2020, primer dia hàbil posterior.

-

En tot cas, entre el dia 2/11/2020, i el dia 29/01/2021, a la Sra. G.R., G., se li
aplicarà allò previst a l’art. 21.2 del Decret 56/2012, és dir, una regularització
proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització
econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% de les
retribucions.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

La interessada manifesta que a partir de la incorporació, vol continuar amb reducció
de jornada d’1/3, la qual cosa implica que haurà de fer una jornada del 66,67%
(reducció d’1/3)
percebent una reducció salarial del 20% per la reducció
compactada i una altra reducció del 20%, per la nova reducció, fins el 29/01/2021.
És a dir, una reducció de jornada del 33,37% (1/3) i una retribució del 60%. A partir
d’aquesta data podrà mantenir la reducció de jornada d’1/3 i la retribució al 80%
fins que el/la fill/a compleixi el 6 anys conforme allò previst al ‘article 26.1.a) de la
26.a) de la Llei 8/2006.

Resultant que la interessada, en escrit presentat el 21 d’octubre de 2020, [RE 2020/12180]
ha sol·licitat modificar el període gaudiment i perllongar-lo fins el màxim que la normativa
permet, és a dir, fins el primer any de reducció, el qual fineix el dia 21/05/2021. Aquesta
alteració ha suposat, per tant, calcular la temporalitat fixant el còmput en el període màxim
de 12 mesos que permet la normativa. Això, però, no varia la data d’inici del còmput de la
temporalitat de compactació, que es manté en el dia 10/08/2020, primer fia hàbil posterior
al finiment de les vacances [2019 i 2020].
La modificació sol·licitada ha estat informada jurídicament per Secretaria General, i suposa
el següent:
-

El còmput de la compactació, atenent els preceptes que ho regulen, abastaria el
període comprès entre el finiment del permís de maternitat (21/5/2020) i fins el dia
21/05/2021. Aquesta opció implica compactar la reducció de 2,5 ut. hores diàries
durant el període esmentat, 251 dies hàbils, que suposen un total de 627,5 hores
que, atenent a la jornada ordinària (7,5 ut. hores), equivalen a 84 dies hàbils
consecutius.

-

El gaudiment serà a partir del primer dia hàbil immediat al finiment del període de
vacances, 10/08/2020, i finirà el dia 07/12/2020. Per tant, la incorporació serà el dia
09/12/2020, primer dia hàbil posterior.

-

Entre el dia 09/12/2020, i el dia 21/05/2021, a la Sra. G.R., G., se li aplicarà allò
previst a l’art. 21.2 del Decret 56/2012, és dir, una regularització proporcional al
temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la
prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% de les retribucions.

-

Tal i com ha expressat la interessada, a partir de la incorporació vol continuar amb
reducció de jornada d’1/3, la qual cosa implica que haurà de fer una jornada del
66,67% (reducció d’1/3) percebent una reducció salarial del 20% per la reducció
compactada i una altra reducció del 20%, per la nova reducció, fins el 21/05/2021.
És a dir, una reducció de jornada del 33,33% (1/3) i una retribució del 60%. A partir
d’aquesta data podrà mantenir la reducció de jornada d’1/3 i la retribució al 80%
fins que el/la fill/a compleixi el 6 anys conforme allò previst a l’article 26.1.a) de la
LLEI 8/2006.

Atès el que s’ha exposat, i en concordança amb els Informes Jurídics lliurats per Secretaria,
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DECLARAR VIGENT l’acord de la Junta de Govern de 30 /07/2020, pel qual
s’autoritza a la Sra. G.R., G. el gaudiment de la reducció de jornada per a tenir cura d'un fill
o filla menor de sis anys, en 1/3 i amb dret a la percepció del 80% de les retribucions, en la
modalitat de compactació en jornades senceres consecutives, conforme allò previst a l’article
26.a) de la LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
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familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i en
l’article 21.1 del DECRET 56/2012, de 29 de maig.
Segon. AUTORITZAR la modificació del període de gaudiment conforme la sol·licitud de la
interessada; en conseqüència, atesos els antecedents al present Acord i l’Informe Jurídic
lliurat al respecte, la modalitat de compactació sol·licitada implica la compactació d’un total
de 627,5 hores equivalents a 84 dies hàbils. El gaudiment serà a partir del primer dia hàbil
immediat al finiment del període de vacances, 10/08/2020 (data que es manté inalterada), i
finirà el dia 07/12/2020. Per tant, la incorporació serà el dia 09/12/2020, primer dia hàbil
posterior.
Tercer. La interessada ha expressat la voluntat de continuar amb una reducció de jornada
d’1/3, a partir de la incorporació; en conseqüència haurà de fer una jornada del 66,67%
(reducció d’1/3) percebent una reducció salarial del 20% per la reducció compactada i una
altra reducció salarial del 20%, per la nova reducció, fins el 21/05/2021. És a dir, una
reducció de jornada del 33,37% (1/3) i una retribució del 60%. A partir d’aquesta data
(22/05/2021) podrà mantenir la reducció de jornada d’1/3 i la retribució al 80% fins que
el/la fill/a compleixi el 6 anys conforme allò previst al ‘article 26.1.a) de la 26.a) de la Llei
8/2006.
Quart. MANTENIR LA VIGÈNCIA dels criteris establerts a la Instrucció 4/2012, de 15
d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de 6
anys (Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya), i que es
van indicar en l’Acord de la Junta de Govern Local de 30/07/2020, següents:
-

-

La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat,
retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa
d’ofici fins que finalitzi la reducció.
Sens perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la
compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada, i tampoc no es
podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la de mitja jornada, o a
l’inrevés.
Com a criteri general, les compactacions s’autoritzen de manera continuada i sense
alterar les reduccions.

Cinquè. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a les Àrees i Serveis afectats, perquè en tinguin constància i
als efectes oportuns.
11.

PRP 2020/797 SOL·LICITUD DE MSA DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per S.A., M. 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 P.T., J..
ANTECEDENTS:
En data 3 de maig de 2020 va morir el senyor P.T., J..
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En data 23 d’octubre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 3 de maig 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 S.A., M. 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.
12.

PRP 2020/799
SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
QUIOSC SRA. R.B., A., EXP. 2334-366-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. R.B., A., demanant autorització
municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic.
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 la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: R.B., A.
Nom Comercial: Xurreria
Ubicació: Av. del Canal (rotonda del tractor)
Metres lineals: 3 ml
Període autoritzat: Novembre 2020
Núm. Expedient: 2334-366-2020

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
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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:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19.
Tercer.- 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.
13.

PRP 2020/800 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 6/2020

Vista la relació núm. 6/2020 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 1 expedient i que
importa la quantitat de 1.734,58 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
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 concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 6/2020, així com la determinació del
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
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amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

14.

PRP 2020/805 RELACIÓ 3/2020 NO SUBJECCIÓ IIVTNU PER NO INCREMENT
DE VALOR

Fonaments de dret:
La Sentència 1163/2018, de 9 de juliol de 2018, del Tribunal Suprem, procedeix a
interpretar l’abast i els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat que conté la Sentència
59/2017, de 11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, relativa a l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), tenint en compte que la
decisió emesa pel Tribunal Constitucional ha donat lloc a solucions jurisdiccionals
contradictòries per part dels Tribunals Superiors de Justícia.
En la Sentència de 9 de juliol, el Tribunal Suprem considera, per una part, que els articles
107.1 i 107.2.a) del TRLRHL, a tenor de la interpretació que ha de donar-se al fallo i
fonament jurídic 5 de la STC 59/2017, “només tenen una inconstitucionalitat i nul·litat
parcial”. En aquest sentit, entén que “són constitucionals i resulten doncs, plenament
aplicables, en tots aquells supòsits en els que l’obligat tributari no ha pogut acreditar (...)
que la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol (o la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats
terrenys) no ha posat de manifest un increment del seu valor, o el que es el mateix, una
capacitat econòmica susceptible de ser gravada amb fonament a l’article 31.1 CE”.
Per altra banda, el Tribunal Suprem aclareix que “l’article 110.4 del TRLRHL és
inconstitucional i nul en tot cas (inconstitucionalitat total) perquè, com assenyala la STC
59/2017, ‘no permet acreditar un resultat diferent al resultant de l’aplicació de les regles de
valoració que conté’, o, dit d’altra manera, perquè ‘impedeix als subjectes passius que
puguin acreditar l’existència d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica (SSTC
26/2017, FJT 7, i 37/2017, FJ 5)’”.
D’acord amb la Sala Tercera del Tribunal Suprem es, precisament, aquesta nul·litat total de
l’article 110.4 del TRLRHL continguda en la Sentència del Tribunal Constitucional la que
“possibilita que els obligats tributaris puguin provar, des de la STC 59/2017, la inexistència
d’un augment del valor del terreny davant l’Administració municipal o, en el seu cas, davant
l’òrgan judicial i, en cas contrari, es la que habilita la plena aplicació dels articles 107.1 i
107.2.a) del TRHRLH.
En relació amb la prova de la inexistència d’una plusvàlua real i efectiva obtinguda en la
transmissió del terreny, el Tribunal Suprem realitza les següents aclariments: en primer lloc,
el Tribunal manifesta que “correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

de valor del terreny onerosament transmès”. En segon lloc, que per acreditar que no ha
existit la plusvàlua gravada pel IIVTNU “podrà el subjecte passiu oferir qualsevol principi de
prova, que almenys indiciàriament permeti apreciar-la”. Per últim, que aportada “per
l’obligat tributari la prova de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà d’ésser
l’Administració la que provi en contra de dites pretensions per a poder aplicar els preceptes
del TRLRHL que el fallo de la STC 59/2017 ha deixat en vigor en cas de la plusvàlua”.
Conseqüentment de tot l’anterior, la Sala Tercera del Tribunal Suprem desestima el recurs
de cassació interposat al estimar que la resolució judicial recorreguda va interpretar de
manera correcta l’ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, de 11 de maig,
permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la
devolució d’ingressos efectuats per l’esmentat concepte, en aquells supòsits en els que no
s’acredita per l’obligat tributari la inexistència d’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, supòsits en els que els articles 107.1 i 107.2.a) del TRLRHL resulten
constitucionals i, en conseqüència, els ingressos deguts.
La Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 2ª, del Tribunal Suprem, de 17
de juliol de 2018, estableix que els valors consignats en les escriptures públiques, en tant
siguin expressius de que la transmissió s’ha efectuat per un preu inferior al d’adquisició,
constitueixen un sòlid i ordinari principi de prova que, sense tenir un valor absolut, si que
seria suficient, per lo general, com a font d’acreditació del fet justificador de la inaplicabilitat
de l’impost.
Vista la relació núm. 3/2020 de no subjecció d’IIVTNU per no increment de valor i els
expedients individualitzats que hi consten.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- APROVAR la relació de devolucions d’ingressos d’IIVTNU de les liquidacions
d’ingrés directe (LID) relacionades a l’annex I (de la relació 3/2020), atès que s’acredita per
part dels obligats tributaris la inexistència d’increment de valor.
Segon.- APROVAR la anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a l’annex I
(de la relació 3/2020), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la inexistència
d’increment de valor.
Tercer.- APROVAR la no subjecció (no LID) de les liquidacions d’ingrés directe relacionades
a l’annex I (de la relació 3/2020), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la
inexistència d’increment de valor.
Quart.- DESESTIMAR la no subjecció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 3/2020), per NO reunir els requisits establerts al
TRLRHL.
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Cinquè.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en l’annex indicat anteriorment amb oferiment dels recursos legals
adients.
Sisè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
15.

PRP 2020/806 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
QUIOSC SR. M.F.M, N. EXP. 2334-367-2020

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. F.M., M., demanant autorització
municipal per a la instal·lació d’un remolc de menjar ràpid estil food truck a la via pública o
espai d’ús públic.
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 núm. RES2019/358, 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 la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: F.M., M.
Ubicació: Av. Canal (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 30,00 m2
Període autoritzat: Novembre de 2020
Tipus: remolc de menjar ràpid estil food truck
N. EXP. 2334-367-2020

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:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.

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.
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No es podrà sobrepassar el període d’autorització.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16.
Tercer.- 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 als serveis
municipals als efectes oportuns.

16.

PRP 2020/785 SOL·LICITUD D’E. M. M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.715 FILA 1ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per M.M., E., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre el nínxol 2.751 fila 1ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom
de M.C., R., pare 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 2.715 fila 1ª del
cementiri municipal.
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.
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 15/2020, que inclou 20 expedients i que importa la
quantitat 8.114,24 €.
17.

PRP2020/774 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-38-2020

Vist l’expedient tramitat per V.C., MR. amb DNI XXXXXX
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una targeta

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
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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: V.C., MR.
DNI: XXXXXX
Núm. targeta: 25137-2020-0032-3529B
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 9/2025
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

18.

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 els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
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:
18.1.-RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 74, 76, 80, 93, 96, 100, 103, 106/2020
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 55.732,94€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
-Núm.187 de data 26 d’octubre de
-Núm.188 de data 26 d’octubre de
-Núm.189 de data 26 d’octubre de
-Núm.190 de data 26 d’octubre de
-Núm.191 de data 26 d’octubre de
-Núm.192 de data 26 d’octubre de
-Núm.193 de data 26 d’octubre de
-Núm.194 de data 26 d’octubre de
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer.-Aprovar la relació de factures número, 74, 76, 80, 93, 96, 100, 103, 106/2020,
per import global de 55.732,94€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinc minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde acctal. 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.

