AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 26 de novembre 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. Ana 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.

PRP202/858 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ INICIAL DE BÉNS I
DRETS AFECTATS PER L’OCUPACIÓ DIRECTA ANTICIPADA DELS TERRENYS
SITUATS DINS DEL SUBD-02 RESIDENCIAL “ELS VILARS”, EN CONCRET AL
COSTAT EST DEL CAMÍ DEL PALAU, ENTRE LA URBANITZACIÓ DE SÒL URBÀ
QUE EL LIMITA PEL SUD, I ELS TERRENYS CORRESPONENTS A LA 2A
AMPLIACIÓ DE NUFRI, AMB ELS QUALS LIMITA PEL NORD

Fets
1.Que és d’interès general pel municipi de Mollerussa poder actuar de manera anticipada en
els terrenys objecte de l’expedient de referència per tal d’adquirir-ne la titularitat, amb la
finalitat de regularitzar jurídicament la situació resultant de la construcció del vial lateral (pel
costat est del Camí de Palau) efectuada per tal de millorar les condicions de seguretat en
relació amb la circulació de vehicles i de persones.
2. Que amb la finalitat esmentada en l’apartat anterior, l’Ajuntament de Mollerussa va
tramitar la modificació del POUM, la qual té per objecte la definició com a sistema general
vinculant del tram del Camí de Palau inclòs dins del sector de sòl urbanitzable delimitat “Els
Vilars”, SUBd-02, i mitjançant la qual es possibilita l’ocupació directa dels terrenys afectats
per part de l’Administració pública, en aquest cas l’Ajuntament de Mollerussa, i la tramitació
del procediment administratiu corresponent, per a la millora de les condicions d’accessibilitat
i mobilitat en aquest tram del Camí de Palau.
Val a dir que el Camí de Palau és emprat actualment pels treballadors que acudeixen a les
instal·lacions industrials de NUFRI, S.A.T., situades a la vora del camí. Això ha fet necessari
dur a terme actuacions urgents orientades a garantir-ne les condicions de seguretat. Per tal
d’assolir aquest objectiu, s’ha habilitat un val lateral al costat est del camí. A l’espai entre la
calçada central destinada als vehicles i la lateral, s’hi ha construït una mitjana per tal de
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millorar la seguretat de les condicions de desplaçament dels vianants. Aquesta modificació
va aprovar-se definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per acord de
data 15 de març de 2019, i publicat al DOGC 7844 de data 1 d’abril de 2019.
3.Que la referida proposta de modificació del POUM es justificava en l’interès públic de poder
actuar de manera anticipada en aquests terrenys per tal de millorar-ne les condicions de
seguretat de la circulació de vehicles i de persones, atès que es tracta d’una via molt
concorreguda de la població de Mollerussa. En conseqüència, s’entén plenament garantit
l’interès públic, segons l’establert en l’article 156 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (d’ara endavant, “TRLUC”).
4.Els terrenys objecte de l’ocupació directa tenen una superfície total de 466,83
quals, d’acord amb l’aixecament topogràfic realitzat:

91,50
m2
corresponents
a
la
parcel·la
65
(referència
25172A001000650000SQ), finca registral 1.207, inscrita al Registre de la
número 3 de Lleida, al Tom 1.840, Llibre 95, Foli 135.

375,33
m2
corresponents
a
la
parcel·la
64
(referència
25172A001000640000SG), finca registral 772, inscrita al Registre de la
número 3 de Lleida, al Tom 1.998, Llibre 119, Foli 82.

m2, dels
cadastral
Propietat
cadastral
Propietat

Respecte aquesta última finca cal mencionar que es tracta d’una única finca registral
(número 772) però de dues parcel·les cadastrals (64, amb referencia cadastral
25172A001000640000SG i 68, amb referència cadastral 25172A001000680000ST).
5.Que és d’interès per a l’Ajuntament de Mollerussa l’obtenció d’aquest sòl, establint-se la
mateixa mitjançant l’ocupació directa dels terrenys mencionats, donat que formen part d’un
sector de planejament urbanístic derivat, en concret del Sector SUBd-02 “Els Vilars”, amb
una superfície total de 70.124 m2, i havent declarat el POUM com a sistema general
vinculant el tram del Camí de Palau inclòs dins l’esmentat sector.
Que l’ocupació directa objecte del present informe afecta a les finques registrals següents
(d’ara endavant les “Finques”), amb el següent detall, segons mesurament topogràfic
recent:

Parcel·la

65

Finca
registral

1.207

Referència
cadastral

25172A00100
0650000SQ

M2 sup.
Cadastral

M2 sup.
Registral

4.358
4.767

Titular registral

 JA.B.C. (Nu
propietari)
 MT. C.M.
(Usufructuària)

Superfície de la
part de
parcel·la
afectada

91,50 m2
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64

772

 CAL BOSCH, S.L.
(100 % propietat +
50% usdefruit)

25172A00100
0640000SG
25172A00100
0680000ST

64.752

64.883

 J.M. B.B. (25 %
usdefruit)

375,33 m2

 MT. C.M.(25%
usdefruit)

SUPERFÍCIE TOTAL AFECTADA

466,83 m2

Informació registral:
i. Finca registral 1.207, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida, al Tom 1.840,
Llibre 95, Foli 135.
ii. Finca registral 772, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida, al Tom 1.998,
Llibre 119, Foli 82.
Que no es fa constar en el present document el valor de les Finques objecte d’ocupació
directa, donat que aquestes s’incorporaran a la reparcel·lació del sector de sòl urbanitzable
delimitat SUBd-15 “Partida del Codís 1”, per tal d’efectuar la justa distribució de càrregues i
beneficis.
6.- En data 10 de juliol de 2020 l’arquitecte municipal ha calculat l’aprofitament que
correspon als propietaris d’aquesta parcel·la, així com, la indemnització pels perjudicis que
se’ls hi causi per aquesta ocupació, i en data 18 de noviembre de 2020, els serveis jurídics
municipals han emès un informe en què justifiquen la necessitat i la urgència d’aquesta
ocupació directa.
En virtut dels antecedents exposats, es proposa a la Junta de Govern, de conformitat amb
les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia número 325/2015, de 15 de juny, l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la relació de bens i drets del Sector Subd-02 “residencial
Els Vilars” per a l’ocupació directa anticipada de les finques relacionades a l’antecedent
cinquè, amb la finalitat de regularitzar jurídicament la situació resultant de la construcció del
vial lateral (pel costat est del Camí de Palau) efectuada per tal de millorar les condicions de
seguretat en relació amb la circulació de vehicles i de persones, amb una superfície total de
466,83 m2 destinats a vialitat, en els següents termes:
-Ocupació parcial de la finca de 4.358 m2, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1.840, Llibre 95, Foli 135, Finca registral 1.207. En conseqüència, s’haurà
d’acordar la segregació dels 91,50 m2 d’aquesta finca objecte d’ocupació directa, quedant
com a finca matriu o finca restant els 4.266,50 m2, essent aquestes les descripcions
d’ambdues finques:
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o

Finca objecte de cessió: Peça de terra rústica, situada al terme de Mollerussa,
partida Camí del Palau, noranta-un metres quadrats i cinquanta decímetres. Limita
Est, amb finca matriu de la qual es segrega, Sud amb finca segregada de Cal Bsoch
SL, J.M. B.B. i M. T. C.; Oest, camí del Palau i Nord, amb J.B.B.

o

Resta de la finca matriu: Peça de terra, situada al terme de Mollerussa, partida Camí
del Palau, de cabuda quatre mil sis-cents seixanta i cinquanta decímetres quadrats.
Limita Est i Sud, amb R.B.; Oest, finca segregada i Nord, amb J.B.B.

-Ocupació parcial de la finca de 64.883 m2, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1.998, Llibre 119, Foli 82, Finca 772. En conseqüència, s’haurà d’acordar la
segregació dels 375,33 m2 d’aquesta finca objecte d’ocupació directa, quedant com a finca
matriu o finca restant els 64.509,45 m2, essent aquestes les descripcions d’ambdues
finques:
o

Finca objecte de cessió: Peça de terra, situada al terme de Mollerussa, partida del
Camí del Palau, de 375,33 m2. Limita Est, amb finca matriu de la qual es segrega;
Sud, amb carer Lluís Companys i Urbanització Els Vilars; Oest, camí del Palau i Nord,
amb finca segregada JM. B.B..

o

Resta de la finca matriu: Finca urbana, situada al terme de Mollerussa, partida dels
Vilars, de superficie 6 hectàrees, quaranta-vuit àrees i vuitanta-tres centiàrees.
Limita al Nord, amb carrer en projecte i JM. B.B., ; Sud, JA.B., Urbanització Urgell i
Urbanització els Vilars; Est, camí del Club de tennis i Oest, Canal d’Urgell.
Constitueix les parcel.les 64 i 68 del polígon 1.

Segon. Aprovar les indemnitzacions procedents per l’ocupació i extinció de drets que
comporta l’ocupació directa de conformitat amb 48 de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana
en relació amb l’article 112 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
que reconeix el dret dels propietaris a ser indemnitzats pels perjudicis causats en motiu de
l’ocupació de les finques, en els següents termes:

A més, totes les despeses i impostos derivats de la formalització de l’esmentada ocupació
directa de les Finques seran a càrrec de l’Ajuntament de Mollerussa.
Tercer. Aprovar l’aprofitament urbanístic derivat de l’ocupació directa, que d’acord
amb l’informe del tècnic Sr. G.S., CR., arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa de data 10 de
juliol de 2020, és el següent:
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Es fa constar expressament, que l’aprofitament corresponent a l’esmentada ocupació a la
qual tenen dret els diversos propietaris, resta pendent de consolidació definitiva d’acord amb
el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l’aprovació del corresponent
projecte de reparcel·lació.
Quart. Publicar la present relació de bens i drets al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, i en un dels diaris de premsa de major difusió en l’àmbit municipal i al tauler
d’anuncis per un termini de 15 dies hàbils i, simultàniament pel mateix termini, donar
audiència a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la Propietat, i a
la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per tal de que puguin formular les
al·legacions que s’estimin oportunes.
Així mateix, en el mateix termini, els afectats pel procediment d’ocupació directa anticipada
podran presentar una valoració acreditativa dels perjudicis que els pugui causar l’ocupació, a
fi i efecte d’establir una nova indemnització, si és el cas.
Cinqué.- Demanar al Registrador de la Propietat núm. 3 de Lleida la pràctica de nota
marginal a la inscripció de les finques afectades.

3.

PRP2020/865 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
238,86€.
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ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

321/2020
S.V., J.M.
C/ LA FORESTAL D’URGELL 22, 1 1
REFORMA DE CUINA
39,24
19,62
0,00
0,00

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

322/2020
D.M., R.
C/ GOLMES, 21
PAVIMENT DE JARDI
30,00
15,00
0,00
0,00

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

323/2020
CH., M.
C/ MESTRE ENRIC SUBIROS 56
CANVI DE FINESTRES, PAVIMENTS I PINTAT DE PARAMENTS
INTERIORS
90,00
45,00
0,00
0,00

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

324/2020
C.P AV. JAUME I 13
C/ JAUME I 13
REPARACIO DE MITJERA I INSTAL·LACIÓ D’ENVÀ PLUVIAL
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

325/2020
C.P C/ NORD 1
C/ NORD 1
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Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

REPARACIO CORONAMENT VOLADIS COBERTA.
ARRANJAMENT FAÇANA
0,00
0,00
0,00
0,00

4. PRP 2020/748.APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM.4 I ÚLTIMA
DE LES OBRES DE MILLORA DE L’ENTORN URBÀ DE L’AVINGUDA PRAT DE LA
RIBA.
Es retira de l’ordre del dia.
5. PRP 2020/852. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA IL.LUMINACIÓ NADALENCA. FESTES DE
NADAL 2020-2021.
L’objecte de la present contracte és la prestació del servei de suport d’una empresa
especialitzada per al muntatge i desmuntatge de la il·luminació Nadalenca 2020-2021, atesa
la insuficiència de mitjans propis per a l’execució del mateix.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
45316100-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de l’empresa
INSTAL·LACIONS S.GARRALON, SLU amb el CIF B25774506, la qual acredita que disposa de
la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
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proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la contractació del SERVEI DE SUPORT D’UNA EMPRESA PER AL MUNTATGE I
DESMUNTATGE DE LA IL·LUMINACIÓ NADALENCA 2020-2021. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal vigent. Núm. RC 22020005181.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
INSTAL·LACIONS S.GARRALON, SLU amb el CIF: B25774506 en els termes que es
descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 8.772,50 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



Termini d’execució de contracte:
El muntatge de la il·luminació serà del 27 de novembre fins el 3 de desembre de 2020 i
el desmuntatge serà del 7 de gener al 21 de gener de 2021.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
6.

PRP
2020/853.
EXPEDIENT
CONTRACTACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT: LLOGUER DE GARLANDES NADALENQUES. FESTES DE
NADAL 2020-2021.
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L’objecte de la present contractació és el lloguer de 6 elements interactius il·luminats de
grans dimensions, per completar la il·luminació dels carrers de Mollerussa durant el període
de les Festes de Nadal 2020-2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
31522000-1 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa INSTAL.LACIONS S.GARRALON, SLU amb el CIF: B25774506.
L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a
executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
LLOGUER DE GARLANDES NADALENQUES. FESTES DE NADAL 2020-2021.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal. Núm. RC 22020005187.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS a favor de INSTAL.LACIONS
S.GARRALON, SLU amb el NIF: B25774506 en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 18.089,50 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Durada del contracte:
La durada del contracte s’estableix pel termini de 2 mesos.
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Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

7.

PRP 2020/850 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.:
2544-19-2020. DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE FOTOGRAFIA. EMPLAÇAMENT: PL.
PLA D’URGELL, 1, LOCAL 2.

En data 10 de novembre de 2020 presenta la documentació necessària per a l’exercici de
l’activitat innòcua de serveis de fotografia a l’establiment de la Plaça Pla d’Urgell, 1, 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 innòcua, en data
10 de novembre de 2020, següent:
Número d’expedient: 2544-19-2020
Titular: C.I.R.
Denominació: serveis de fotografia
Emplaçament: Pl. Pla d’Urgell, 1, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 51m2 i superfície útil de públic de 23m2.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
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8.

PRP 2020/864 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-122020. DESCRIPCIÓ: FABRICACIÓ DE PA I PRODUCTES DE PASTISSERIA.
EMPLAÇAMENT: POL. IND. TUMSA NAU 35. TITULAR: A.P.S..

En data 7 d’octubre de 2020, el Sr. A.P.S. presenta la comunicació de canvi de nom de
l’exercici de l’activitat de fabricació de pa i productes de pastisseria, al Polígon Industrial
Tumsa nau 35.
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 al canvi de nom de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2575-12-2020
Titular: A.P.S.
Denominació: fabricació de pa i productes de pastisseria
Emplaçament: Pol. Ind. Tumsa nau 35
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1434/2000.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

A.P.S.
FABRICACIÓ DE PA I PRODUCTES DE PASTISSERIA
Pol. Ind. Pla d’Urgell nau 35 Mollerussa
1434/2000
AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 19 de novembre de 2020 la tècnic T.C., A., enginyera
municipal, vista la documentació presentada referida a l'expedient 2575-12-2020 tramitat
en règim de comunicació de canvi de nom de la llicència atorgada en Junta de Govern de
09.08.2001 a Forn Germans Porté, S.C.P. (exp. 1434/2000).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l'establiment i els adquirents, segons la qual s'acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l'autorització per a l'exercici de l'activitat.
Atesa la sol·licitud de l'interessat s'informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d'Activitats Alimentaries condicionat a l'acta d'inspecció favorable de
l'Agencia de Protecció de la Salut.
Per tot l'anterior, s'informa FAVORABLEMENT d'acord amb les següents prescripcions:
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-CAPACITAT PRODUCTIVA: Producte acabat: 25.500 kg/any
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Compliment dels valors límit d'immissió sonora aplicable a l'ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

65

65

55

En cas d'afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer Controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d'aplicar les mesures
correctores que siguin necessàries.
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
- Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.
- Gestió de residus:
- paper, cartró, plàstic, orgànics i resta de domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
- Emissions a l'atmosfera: campana extractora amb xemeneia d'evacuació del forn a
la coberta de l'edifici.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa
tensió, frigorífica, petrolíferes, etc.
- Registre Sanitari alimentari municipal atès que només fa venda a consumidor final
en parades de mercats ambulants i compliment de les condicions higiènic sanitàries
d'aplicació.
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Compliment de tota la legislació vigent d'aplicació a l'activitat.
- RÈGIM D’AUTOCONTROLS PERIÒDICS CADA 6 ANYS.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
9.

PRP 2020/ 871. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
TEATRE L’AMISTAT (SALA DE DALT) PELS DIES 21 I 22 DE DESEMBRE PER A
BANC DE SANG I TEIXITS. EXPEDIENT 1599- 231-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.B.G., en representació de Banc de Sang i
teixits, en què demana autorització per utilitzar Teatre de l’Amistat (sala de dalt) els dies 21
i 22 de desembre des de les 16 i fins les 22 h per a campanya de donació de sang.
També sol·licita 7 taules i 30 cadires.
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,
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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 Banc de Sang i Teixits, la utilització de Teatre de l’Amistat (sala de
dalt) els dies 21 i 22 de desembre, des de les 16 i fins les 22 h per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

7 Taules



30 cadires

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


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



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.
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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:
Les persones responsables d’aquesta autorització hauran de mantenir-se informades i
respectar escrupolosament les condicions de seguretat conforme a la normativa que dicti
l’autoritat competent en matèria sanitària, corresponent en la data de l’activitat com a
conseqüència de la situació creada pel Covid-19.
En conseqüència s’aplicarà la normativa vigent que hi hagi el dia de la celebració de l’acte.
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

10.

PRP2020/838 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO
614 EXPEDIENT 2349-24-2020

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de la Sra. MC.R.C., al registre
amb número d’entrada 2020/13180 en data 11 novembre de 2020 relatiu a la renúncia a la
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llicència de Gual permanent número 614, ubicada al carrer Germà Arnald Ciril·li, el titular de
la qual és Jaume Raventós Jardí Maria Consol Roura Carreras, CB.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 614 ubicada al carrer Germà Arnald Ciril·li el titular de la qual és Jaume
Raventós Jardí Maria Consol Roura Carreras, CB.
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.

11.

PRP2020/840 SOL·LICITUD NÚM. 2020/13052, DE CANVI DE TITULARITAT DE
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL NÚMERO 1152.

Examinada la sol·licitud presentada per el Sr. J.C.T., per a procedir al canvi de titularitat de
la llicència municipal de Gual Permanent, número 1152, ubicada al carrer Sant Ramon, 10, a
favor de M.C.T.
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte
de la qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat.
Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se
d’un ús comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització
municipal.
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable
de la Policia Local 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, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. El titular haurà de pintar la vorada de l’accés corresponent a la nova ubicació en
color groc i esborrar la pintura groga de la vorada del c/ Sant Ramon, 10.
Segon. Notificar el present acord al titular peticionari.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

12.

PRP 2020/854 .SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT
NÚMERO 1462. EXPEDIENT 2349-26-2020.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a SPEEDCAR AUTOVENTA SL previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent,
subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1462.
Ubicació: c/ Sidamon, 6.
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

13.

PRP 2020/859. RENÚNCIA LLICÈNCIA
NÚMERO 1424 EXPEDIENT 2349-28-2020.

MUNICIPAL

GUAL

PERMANENT

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2020/13452 en data 18 de novembre de 2020 relatiu a la renúncia a la llicència
de Gual permanent número 1424 ubicada a c/ Sant Antoni, 1 el titular de la qual és
RA.C.B.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 1424 ubicada a c/ Sant Antoni, 1 el titular de la qual és RA.C.B.
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
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Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.

14.

PRP2020/863 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO
1328 EXPEDIENT 2349-29-2020

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2020/13422 en data 17 novembre de 2020 relatiu a la renúncia a la llicència de
Gual permanent número 1328 ubicada a carrer Doctor Gallego, 6 el titular de la qual és
PLAURSA S.A.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 1328 ubicada a carrer Doctor Gallego, 6 el titular de la qual és
PLAURSA S.A.
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.

15.

PRP2020/882 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 2 I 16 DE DESEMBRE DE 2020 PER A
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT
1599-237-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.LL.G. en representació del Departament
de Salut, en què demana autorització per utilitzar l’estacionament a la Ctra. Miralcamp s/n
en la ubicació habitual els dies 2 i 16 de desembre de 2020 per a ubicació unitat mòbil del
Programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut.
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.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Departament de Salut, la utilització de l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual els dies 2 i 16 de desembre de 2020, per a l’activitat
descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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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:
-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia
del Covid-19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic,
distància seguretat, ús obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts
per normativa.
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar 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-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

PRP2020/855 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI Al Sr. F.B., J.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni d’ordre a
favor del Sr. F.B.,J. membre de la plantilla de personal de l’OAM FIRA DE
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MOLLERUSSA, en règim laboral indefinit no fix, que ocupa el lloc de treball
d’administratiu, Grup C1 (ref. 003), amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta
de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret RES2019/358, de
21 de juny i ha proposta de la Regidoria de Règim Intern, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. F.B.,J., membre de la plantilla de personal de
l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA, en règim laboral indefinit no fix, categoria laboral
administrativa, ref. 003, un trienni del Grup C1 (7è. d’ordre), des del dia 1 d’octubre
de 2020 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
17.

PRP2020/857 RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A LA SRA. T.E., J.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de
la Sra. T.E.,J. membre integrant de la plantilla de personal funcionari d’aquest
Ajuntament en el lloc de treball d’administrativa d’Administració General, grup C,
subgrup C1 (Ref. 103).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta
de Govern, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret núm.
RES2019/538, de 21 de juny i a proposta de la Regidoria de Règim Intern, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. T.E.,J (subgrup C1, ref. 103) adscrita a l’Escala
Administració General, Subescala Administrativa, de la plantilla de personal funcionari
d'aquest Ajuntament, un trienni del grup C, subgrup C1 (5è d’ordre), a partir del dia 1
d’octubre de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de
venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

18.

PRP2020/866 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA Sra. S.T., D.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor de
la Sra. S.T., D., membre integrant de la plantilla de PERSONAL LABORAL FIX d’aquest
Ajuntament en el lloc de treball de bibliotecària-directora, Grup A1, (Ref. 081).
D’acord amb l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient,
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 de Règim Intern,
ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. S.T., D., Grup A, Subgrup A1, Ref. 081 adscrita
a l’escala Administració Especial, lloc de treball de bibliotecària-directora de la plantilla
de personal en règim laboral fix equiparat d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup
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A1 (8è. d’ordre), des del dia 01 d’octubre de 2011 i amb efectes econòmics a la
nòmina corresponent del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
19.

PRP2020/867 RECONEIXEMENT DEL 4t. TRIENNI AL Sr. P.B., A.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del
Sr. P.B., A. que forma part de la plantilla de personal laboral subescala Serveis
Especials -personal manteniment i conserge- el 4t. trienni d’ordre del Grup C2 des del
dia 6 d’octubre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta
de Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor Sr. P.B., A.de la plantilla de personal laboramanteniment i conserge- el 4t. trienni d’ordre del grup C2, des del dia 6 d’octubre
de 2020 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.

20.

PRP2020/868 RECONEIXEMENT DEL 4t. TRIENNI A LA Sra. V.S., C.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor de la Sra.
V.S., C. que forma part de la plantilla de personal FUNCIONARI -ÀREA DE SEGURETAT
CIUTADANA (ref. 123) el 4t. trienni d’ordre del Grup C2 des del dia 13 d’octubre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. V.S., C. de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar administrativa, el trienni d’ordre
núm. 4 del grup C2 des del dia 13 d’octubre de 2020 i amb efectes econòmics des del mes
de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
21. PRP2020/869 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI AL Sra. P. H., M.
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la Sra.
P.H., M., membre integrant de la plantilla de PERSONAL LABORAL FIX d’aquest Ajuntament,
en el lloc de treball d’assistenta social, grup A, subgrup A2, (Ref. 114).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor de la Sra. P.H., M., que ocupa, en la plantilla de personal el lloc
de treball d’assistenta social, grup A, subgrup A2 (ref. 114), adscrita a l’Escala Administració
Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal Laboral fix d'aquest Ajuntament, un
trienni del grup A2 (6è. d’ordre), a partir del dia 14 d’octubre de 2020 i amb efectes
econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
22. PRP2020/870 RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI AL O. V., F.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del
Sr. O.V., F., personal contractat en règim laboral indefinit no fix en el lloc
d’encarregar de servei, Grup C, Subgrup C2.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta
de Govern, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret núm.
RES2019/358 de 21 de juny i a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. O.V., F., el trienni 4, les característiques del qual
són les següents:
Venciment trienni: 22/10/2020
Grup categoria: C2
Percentatge: 100,00%
Venciment proper trienni: 22/10/2023
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals. El trienni causa efectes
a partir de la data de venciment.
23. PRP2020/878 RECONEIXEMENT DEL 10 TRIENNI AL SR. C.C., C.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 10 trienni a favor del
Sr. C.C., C. membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de caporal de la Policia Local, subgrup C2
(Ref. 119).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta
de Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. C.C., C. (caporal de la Policia Local, Escala Bàsica,
Grup C2, Ref. 119) adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala Serveis
Especials, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, un trienni del
subgrup C1 (10 d’ordre) des del dia 2 de novembre de 2020 i amb efectes
econòmics des del mes de venciment.
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

24. PRP2020/879 RECONEIXEMENT DEL 12è. TRIENNI AL SR. M.M., J.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 12è. trienni a favor del
Sr. M.M., J. de la plantilla de personal laboral fix d’aquest Ajuntament, adscrit a l’Escala
Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Categoria oficial 3ª. Grup C2 (Ref.
060), amb efectes des del dia 13 de novembre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. M.M., J. de la plantilla de personal laboral fix
d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’oficial 3ª. (Ref. 060), el 12è. trienni
d’ordre, del Grup C2, des del dia 13 de novembre de 2020 i amb efectes econòmics
des del mes del venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
25. PRP2020/883 RECONEIXEMENT DEL TRIENNI 5è A LA SRA. C.B., M.Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è trienni a favor de la Sra.
C.B., M., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament en el
lloc de treball de tècnica de turisme, Grup A, Subgrup A2 (Ref. 125).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret RES2019/358, de
21 de juny, i a proposta de la regidoria de Règim Intern, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. C.B., M., adscrita a l’escala Administració Especial
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament un trienni del subgrup A2 (5
d’ordre), a partir del dia 18/11/2020 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent
des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

26. PRP2020/885 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI AL SR. G.F.,C.Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor del
Sr. G.F., C., membre integrant de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mollerussa,
amb antiguitat reconeguda del grup E. (Ref. 055).
Atès l’exposat i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret RES2019/358, de
21 de juny i a proposta de la regidoria de Règim Intern, ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. G.F., C. (ref. 055) adscrit a l’escala Administració
General, subescala subalterna (ordenança) de la plantilla de personal d'aquest
Ajuntament, un trienni del Grup E (6è. d’ordre) a partir del dia 19 de desembre de 2020 i
amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

27. PRP2020/887 RECONEIXEMENT 12è. TRIENNI A FAVOR DEL SR. C.LL., M.Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 12è. trienni a favor del Sr.
C.LL., M., funcionari d’habilitació de caràcter nacional, que ocupa en la plantilla de personal
municipal el lloc de treball de secretari (comissió de serveis)- ref. 001- catalogat dins del
grup A, subgrup A1
Atès l’exposat i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret RES2019/358, de 21
de juny i a proposta de la regidoria de Règim Intern, ACORDA
Primer. Reconèixer a favor del Sr. C.LL., M., funcionari d’habilitació de caràcter nacional,
amb destinació actual al lloc de treball de secretari de l’Ajuntament de Mollerussa (comissió
de serveis) grup A, subgrup A1 -ref. 001-, el 12è. trienni a partir del dia 1 de desembre de
2020 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

28. PRP2020/888 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI AL SR. V.P., JM.Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor del Sr.
V.P., JM. de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, Subescala Tècnica, Grup
A2 (Ref. 083) amb efectes del dia 3 de desembre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, 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 de Règim Intern, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. V.P., JM., de la plantilla de personal d'aquest
Ajuntament, Subescala tècnica, ref. 083 un trienni del Grup A2 (8 d’ordre) des del dia 3 de
desembre de 2020 amb efectes econòmics, des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
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29.

PRP2020/872 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
QUIOSC SR. JBP, N. EXP. 2334-392-2020

D’OCUPACIÓ

DE

VIA

PÚBLICA,

Es dóna compte de les sol·licituds presentades per la Sr. J.B.P., demanant autorització
municipal per a la instal·lació d’un quiosc per la venda de castanyes.
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: J.B.P.
Ubicació: Cm. Arbeca – Av. del Canal
Metres quadrats: 4,00 m2
Període autoritzat: Novembre de 2020
Tipus: quiosc per venda de castanyes
N. EXP. 2334-392-2020

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.
 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.
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Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis
municipals als efectes oportuns.
30.

PRP2020/873 SOL·LICITUD DE MR.S.M. DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per MR.S.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 l’ herència de la senyora Maria Masana
Mestres.
ANTECEDENTS:
En data 12 de maig de 2020 va morir de la senyora M.M.M.
En data 06 de novembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 12 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 MR.S.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 la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
31.

PRP2020/876 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
QUIOSC SR. M.F.M., N. EXP. 2334-397-2020.

DE

VIA

PÚBLICA,

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. M.F.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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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: M.F.M.
Ubicació: Av. Canal (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 30,00 m2
Període autoritzat: Desembre de 2020
Tipus: remolc de menjar ràpid estil food truck
N. EXP. 2334-397-2020

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.
 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis
municipals als efectes oportuns.
32.

PRP2020/877 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 398-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.R.R., 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:

Novembre i 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: F.R.R.
Nom comercial: “Cafeteria La Plaça”
Ubicació: Av. de la Pau, 18, bx
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: Novembre i desembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-398-2020
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:
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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

33.

PRP2020/880 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 399-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.C.A., per a l’establiment “Cèntric Cafè”,
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:

Novembre i 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: R.C.A.
Nom comercial: Cèntric Cafè
Ubicació: Pl. La Masia s/n
Metres quadrats: 32 m2
Període autoritzat: Novembre i desembre del 2020
Núm. Expedient: 2334-399-2020
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
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.
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)
______

34.

PRP2020/881 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
NÚM. 5/2020.

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 5/2020,
que inclou 6 expedients i que importa la quantitat 4.825,17 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

35.

PRP2020/884 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 16/2020

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 16/2020, que inclou 36 expedients i que importa la
quantitat 22.712,41 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
36.

PRP2020/886 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 16/2020

Es retira de l’ordre del dia.

37.

PRP2020/890 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
4/2020.

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2020, que inclou 16 expedients i que importa la
quantitat 12.901,30 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

38.

PRP2020/892 SOL·LICITUD DE R. B. C., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.234 FILA 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per R.B.C., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre el nínxol 1.234 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom d’E.B.A.,
pare de l’interessat.
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 1.234 fila 4ª 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.

39.

PRP2020/893 SOL·LICITUD DE J.A. B. P., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.817 FILA 3ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per JA.B.P., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre el nínxol 2.817 fila 3ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de J.B.P.,
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 2.817 fila 3ª 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
40.

PRP2020/894 SOL·LICITUD D’I. R. O., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.790 FILA 5ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per I.R.O., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre el nínxol 1.790 fila 5ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom d’A.O.M.
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 1.790 fila 5ª 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.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
41.

PRP2020/889 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-40-2020

Vist l’expedient tramitat per I.D.S. amb DNI xxxxxxxxxx per
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

obtenir una targeta

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: I.D.S.
DNI: XXXXXXXXX
Núm. targeta: 25137-2020-0035-2912C
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 2/2022
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

42.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

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

