AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 17 de juny de 2021.
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà,
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Rosalia Carnicé Farré,
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, la Sra. Ana Maria Carné Baiget,
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

PRP 2021/484 RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTAT I VENCIMENT DE
TRIENNIS A LA SRA. MD, X.-

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els
serveis previs prestats a l’Ajuntament de Mollerussa i el venciment de triennis de la Sra.
M.D., X., que forma part de la plantilla de personal en el lloc de treball següent:
LABORALS
ESCALA D’ADSCRIPCIÓ: ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
N
233

Unitat
Lloc
Tècnic/a Immigració

Subgrup
C1

Titular RLT
Modalitt Adscripció Obs.
M.D., X. Integ.Personal laborador (CLT)

Segons consta en l’informe de Secretaria lliurat al respecte pel que fa al personal laboral
temporal i en aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de
reconeixement de serveis previs a l’administració (article 1.2) i Reial Decret 1461/1982, que
desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior, procedeix el reconeixement de serveis
prestats a l’Ajuntament de Mollerussa.
D’acord amb l’exposat i el certificat de serveis prestat, la Junta de Govern, per unanimitat
ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. M.D., X., els serveis prestat a l’Ajuntament de
Mollerussa següents:
Total acumulat: 5 anys, 6 mesos, 5 dies al 98,06 %
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 15/11/2015
Total triennis perfets: 1 trienni al 98,06% de dedicació.
Data d’efectes: 01/01/2019
Venciment 1r. trienni: 15/11/2018 subgrup A2
Venciment 2n. trienni: 15/11/2021 subgrup A2
Venciment 3r. trienni: 15/11/2024 subgrup A2
Tercer. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti a partir del dia que causa
efectes l’ RSP, tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Quart. Abonar a la nòmina corresponent, amb efectes retroactius, a partir de la data
d’efectes 01/01/2019.
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Cinquè. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns.
2.

PRP 2021/499 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM.
1538-25-2021.-

D’acord amb l’escrit presentat per la Sra. G.M., J. i Sra. A.L., I., en què demanen poder
realitzar la formació que es detalla a continuació:
CURS: programa PROTEGO. Entrenament en parentalitat positiva i habilitats educatives per
a prevenir les addiccions i altres conductes afavoridores d’exclusió en els fills/es de famílies
en risc social.
DURADA (h): 18
CALENDARI: 28 de maig, 4, 9, 16 i 23 de juny de 2021
Trobades virtuals de 9:30 a 12:30 h
ORGANITZAT pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria, la realització
d’aquest curs resulta satisfactori per a les necessitats del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de
cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del
personal de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de
formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Atès que, en aquest cas, no suposa cap despesa de les anomenades anteriorment.
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21
de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
)
Primer: Autoritzar les treballadores J.G., M. i Sra. A.L., I. a realitzar el curs que es detalla:
CURS: programa PROTEGO. Entrenament en parentalitat positiva i habilitats educatives per
a prevenir les addiccions i altres conductes afavoridores d’exclusió en els fills/es de famílies
en risc social.
DURADA (h): 18
CALENDARI: 28 de maig, 4, 9, 16 i 23 de juny de 2021
Trobades virtuals de 9:30 a 12:30 h
ORGANITZAT pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que
justifiqui la realització de la formació.
Tercer. Comunicar el present acord a les persones interessades i als serveis d’Intervenció,
si es dona el cas i a les regidories corresponents.
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3.

PRP 2021/527 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA SALLE DE MOLLERUSSA (FORMACIÓ
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL).-

L’Ajuntament de Mollerussa i La Salle de Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte del
qual és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es
regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà a l’Ajuntament de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidora d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància.
Atès els que s’ha l’exposat, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels
següents,
ACORDS:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques
següent:


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



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

O.M., J.
Ajuntament de Mollerussa
10/06/2021 a 16/07/2021
De dilluns a divendres (de les 8h a les 14h i de les 15h a les 17h)
(Pot fer les 8 hores seguides si així es pacta entre l’alumne i la
tutora)
DAM (Desenvolupament d’Aplicacions Multi Plataforma)
C.B., C.

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

4.

PRP 2021/522 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
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POSAR MÚSICA AMBIENT AMB DJ’S A LA TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT
UBICAT A LA PL. MANUEL BERTRAND NÚM. 14 EL DIA 19 DE JUNY DE 2021.Vista la petició presentada pel Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient amb DJ’s a la terrassa del seu establiment
ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.00h fins a les 23.00h, el dia 19 de juny
de 2021.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 15.06.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient amb DJ’s a la terrassa del seu establiment
ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.00h fins a les 23.00h, el dia 19 de juny
de 2021.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

COVID 19. S’adjunta protocol per a Restauració i protocol per sector d’arts
escèniques i musicals.

Complir la RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d’11 de juny (el termini de la mateixa és de
7 dies), per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
(Taules no convivents màxim 6 persones, distància entre taules 2 metres, prohibit
ball, l’acte se celebrarà estants els clients assentats).

S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés

públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris
caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que afecta l’activitat seran el 15, 16
17 i 18.

Activitat inclosa al 112/2010.

No servir alcohol a menors de 18 anys.

Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.

Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)

S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones
d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
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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.
5.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

No se’n presenta cap.

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

