AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 21 d’octubre 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 acctal., Sr. Pere Garrofé
Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors
Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora, Sra. Rosalia Carnicé
Farré.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

PRP 2021/869 ACTES URBANÍSTICS

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació
Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. 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.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-132-2020
B.M., T.
PROJECTE BÀSIC D’HABITATGE UNIFAMILIAR
184.478,03 €
CARRER ANGEL ROSELL, 5
4707339CG2140N0001GJ
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A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/157/2021
G.R., G.
INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR
3.500, 00 €
C/ ARBECA, 22
4607213CG2140N0001MJ

B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-160-2020
REPSOL MOLLERUSSA NC 01625
PUNT DE CÀRREGA ELÈCTRICA
19.520,00 €
AV, JAUME I 24
4109402CG2141S0001OL

***************************************************
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant 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.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/119/2021
C.C., J.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
7.207,39 €
CARRER POAL, 13-15
4208404CG2140N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410/162/2021
C.P. RICARD VINYES I ENRIC SUBIROS 2A
REPARACIÓ DE BAIXANTS FICANT DESAIGÜES DE MÉS
CAPACITAT ENGLOVANT 3 BLOCS DE LA URBANITZACIÓ
ENRIC SUBIROS
9.060,70 €
Carrer RICARD VINYES, 10
4004619CG2140S

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:
A)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:

2410/163/2021
P.H., J.
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: TREURE
VORAL DE DAVANT DE LA PORTA I ADAPTAR LA PORTA DE
L'ENTRADA PRINCIPAL DE L'HABITATGE
100, 00 €
CARRER DEL CARME, 26
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Ref. cadastral:

4711218CG2141S0001LL

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/177/2021
P.R., J.
CANVIAR EL TERRA DE LA TERRASSA.
3.000,00 €
Carrer ARBECA 32
4606804CG2140N0001AJ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/178/2021
M.B., A.
CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA
2.880,00 €
Camí D'ARBECA 1, 3-2
4805306CG2140N0045BE

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410/179/2021
C.P COMUNITAT TARRAGONA 1
MASSISAR FRONTALS, SUBJECTAR LES TEULES I PINTAR
ELS TROBAMENTS DE LA TEULADA AMB XIMENEIES
2.860,00 €
CARRER TARRAGONA 1
4300901CG2140S

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/180/2021
COMUNITAT PROPIETARIS CAMI ARBECA,22
REPARAR
LES
TEULES
DESPLAZADES
DESPERFECTES A LA TEULADA
500,00 €
CAMI ARBECA,22
4503708CG2140S

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/181/2021
C.P COMUNITAT GARRIGUES 14
COL.LOCAR BÚSTIES, TREBALLS DE PALETERIA I PINTURA
5.880,00 €
AV GARRIGUES 14
4404975CG2140S

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:

2410/182/2021
C.T., A.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
4.841,22 €

I

POSIBLES
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Emplaçament:
Ref. cadastral:

C/ DE LA NOGUERA , 3
4097810CG2049N0001GR

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/183/2021
P.E., J.M.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
4.810,90 €
CARRER FONDARELLA, 21
4109806CG2141S0001GL

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/184/2021
COMUNITAT JOAN MARAGALL 2
TREURE RAJOLA EXISTENT I SOCOL, COL.LOCACIÓ LAMINA
I ENRAJOLAR TERRASSA.
4.950,00 €
CARRER JOAN MARAGALL, 2
4110308CG2141S

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/189/2021
S.F., J.
PAVIMENT DEL TERRA DEL MAGATZEM
2.170,00 €
Carrer ABAT OLIBA, 3 BAIXOS
5111210CG2151S0001IM

***********************************************************
Tercer.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en
els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig.
Quart.- 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
7.183,51€.
3.

PRP 2021/856 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO
1432 EXPEDIENT 2349-44-2021

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2021/12088 en data 8 octubre de 2021 relatiu a la renúncia a la llicència de Gual
permanent número 1432 ubicada al Cr. Ferrer i Busquets núm. 113, 1 el titular de la qual
és M.M., G..
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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 1432 ubicada a Cr. Ferrer i Busquets núm. 113, 1 el titular de la qual
és M.M., G..
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.

4.

PRP 2021/861 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA 5 DEL TEATRE L’AMISTAT
TOTS ELS DIMARTS DURANT TOT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 DES DE LES
18:00 I FINS A LES 21:00H . PER PART DEL CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599- 206-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.P., J., en representació del Club d’Escacs
Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala 5 del teatre l’Amistat tots els dimarts
durant tot el curs escolar 2021-2022 , des de les 18:00 fins a les 21:00h, per dur a terme
l’activitat escola d’escacs.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club d’Escacs Mollerussa, disposar de la sala 5 del Teatre l’Amistat tots
els dimarts durant tot el curs escolar 2021-2022 des de les 18:00 fins a les 21:00h, 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,
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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.

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.
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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:
CONDICIONANTS
-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19
-Actualment Resolució RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, de 6 d’octubre
-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb l’equivalent de 2,5 m2.
-Respectar aforament. Màxim 12 persones.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de
la instal·lació
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Es recomana tenir un llistat dels assistents
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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.

5.

PRP 2021/ 862 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT
TOTS ELS DIUMENGES DES DEL 16 DE GENER AL 27 DE MARÇ DE 2022 . PER
PART DEL CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 205-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.P., J., com a representant del Club
d’Escacs de Mollerussa , en què demana autorització per poder disposar de la sala 2 del
teatre l’Amistat tots els diumenges des del 16 de gener al 27 de març de 2022, de les
09:00h a les 15:00h, per a dur a terme les competicions.
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:
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Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club d’Escacs de Mollerussa, disposar de la sala 2 del teatre de
l’Amistat tots els diumenges des del 16 de gener i fins al 27 de març de 2022, de les 09:00
a les 15:00h, 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.
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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:
CONDICIONANTS
-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19
-Actualment Resolució RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, de 6 d’octubre.
-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb l’equivalent de 2,5 m2.
-Respectar aforament. Màxim 20 persones.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de
la instal·lació
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Es recomana tenir un llistat dels assistents
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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.
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
6.

PRP 2021/863 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
AUTORITZACIÓ PER PODER UBICAR LA UNITAT MÒBIL DE MAMOGRAFIES A
LA CTRA. MIRALCAMP S/N EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021. PER PART
DEL DEPARTAMENT DE SALUT. EXPEDIENT 1599-214-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M., en representació del Departament
de Salut, en què demana autorització per l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en la
ubicació habitual els dies 30 de novembre de 2021, per a ubicació de la 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.

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, l’estacionament de l’unitat mòbil a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual el dia 30 de novembre de 2021, 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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

7.

PRP 2021/864 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE
COLOR LILA DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2021 PER PART DE APREMCAT (SOM
PREMATURS). EXPEDIENT 1599-222-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.C., E., en representació de l’Associació de
Prematurs de Catalunya, en què demana s’adhereixin a la campanya per il·luminar de color
lila la façana de l’Ajuntament el dia 17 de novembre de 2021, per dur a terme el dia
internacional de la prematuritat.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Prematurs de Catalunya, la il·luminació de la façana
de l’Ajuntament de color lila el dia 17 de novembre de 2021, 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

8.

PRP 2021/866 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
AUTORITZACIÓ DE PODER DISPOSAR DE LA SALA D’ACTES DE L’EDIFICI
CULTURAL EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2021 PER PART DE L’INSTITUT LA
SERRA DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 223-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.P., I., en representació de l’Institut la
Serra de Mollerussa, en què demana de poder disposar de la sala d’actes de l’Edifici Cultural
el dia 12 de novembre de 2021 des de les 09:00 i fins les 11:00h, per dur a terme la
visualització d’una pel·lícula amb continguts de ciències socials amb l’alumnat de 2n d’ESO.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut la Serra de Mollerussa, disposar de la sala d’actes de l’Edifici
Cultural el dia 12 de novembre de 2021 des de les 09:00 i fins les 11:00h, 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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.

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:
CONDICIONANTS

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19.
Actualment Resolució SLT/3090/2021, 14 d’octubre.
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total 190
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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.

9.

PRP 2021/867 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 26 DE GENER DE 2022 . PER PART DE LA SALLE MOLLERUSSA. EXPEDIENT
1599- 134-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.C., G., en representació de la Salle
Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat tot el matí del dia
26 de gener de 2022, per dur a terme una representació teatral de la companyia de teatre
Mea Culpa.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Salle Mollerussa, disposar del Teatre l’Amistat tot el matí del dia 26
de gener de 2022, per a l’activitat descrita.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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:
CONDICIONANTS
-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19
que afectin el dia de celebració de l’activitat. Actualment Resolució SLT/3090/2021, 14 d’octubre.
-Seguir protocols sectorials Covid:
-Plans de represa del sector cultural Arts escèniques i musicals
-Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total teatre l’Amistat vigent en les celebracions de l’activitat. 550 espectadors.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat
-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.

10.

PRP 2021/868 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR D’UNA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 24 D’OCTUBRE DE 2021. PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE MALI BADEGNA
DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 225-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per D.D., F., com a representant de l’Associació
de Mali Badegna de Mollerussa , en què demana autorització per poder disposar d’una sala
del teatre l’Amistat el dia 24 d’octubre de 2021, des de les 15:00h i fins a les 18:00h, per a
dur a terme la reunió mensual.
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:
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Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali de Mollerussa, la utilització de la sala 5 del teatre
l’Amistat el dia 24 d’octubre de 2021 des de les 15:00 i fins a les 18:00h, 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.
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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:
CONDICIONANTS
-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19.
Actualment Resolució SLT/3090/2021, 14 d’octubre.
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total 20
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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.
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11.

PRP 2021/833 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM.
1538-21-2021

D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. M.A., N. en què demana poder
realitzar la formació que es detalla a continuació:
CURS: La contractació pública local: bones pràctiques per a millorar la legalitat,
l'eficiència i l'eficàcia
CALENDARI: 17, 18, 19, 27 i 28 de maig de 2021,
ORGANITZAT PER FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
MODALITAT: VIDEOCONFERÈNCIA
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, ACORDA:
)
Primer: Autoritzar la treballadora M.A., N. a realitzar el curs que es detalla:
CURS: La contractació pública local: bones pràctiques per a millorar la legalitat,
l'eficiència i l'eficàcia
CALENDARI: 17, 18, 19, 27 i 28 de maig de 2021,
ORGANITZAT PER FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
MODALITAT: VIDEOCONFERÈNCIA
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 la persona interessada i als serveis d’Intervenció,
si es dona el cas.
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12.

PRP 2021/846 RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTAT AL SR. FIGEREDO
PARISE, RENE
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. F.P., R., funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa
al lloc de treball d’agent de Policia Local, en què sol·licita el reconeixement de serveis
prestats a efectes de reconeixement de triennis.
Atesos els informes que obren en l’expedient així com la normativa aplicable al
respecte.
Aquesta Junta de Govern Local en desplegament de les facultat conferides pel Decret de
l’Alcaldia RES 2019/358 de 21 de juny i a proposta de l’Alcaldia ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. F.P., R. els serveis prestat a l’Ajuntament de
Mollerussa següents:
Serveis prestats a l’Ajuntament de Mollerussa
Temps treballat
3 anys, 2 mes, 1 dia (Subgrup C1*) agent PL
Antiguitat acumulada: 3 anys, 2 mesos, 1 dia
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 09/08/2018
Total triennis: 1
1 trienni C1 : 100%
Venciment 1r. trienni: 09/08/2021
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti a partir del dia que
causa efectes el RSP tindrà la consideració de trienni en l’estructura retributiva.
Tercer. Abonar a la nòmina corresponent, amb efectes retroactius, a partir de la data
de venciment.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns.

13.

PRP 2021/874 RECONEIXEMENT TRIENNI 5 S.P., B.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è trienni a favor de la Sra.
S.P., B. de la plantilla de personal laboral indefinit, escala administració especial, categoria
tècnica especialista (Ref. 069), el 5è. trienni d’ordre del Subgrup C1 des del dia 15
d’octubre de 2021.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. S.P., B. de la plantilla de personal laboral indefinit
d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar de biblioteca, el 5è. trienni
d’ordre, del Subgrup C1, des del dia 15 d’octubre de 2021 i amb efectes econòmics des
del mes de venciment.



Venciment TRIENNI 5 : 15/10/2021
Percentatge: 89,43%
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.

14.

PRP 2021/870 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/2001

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/2001, de 19
d’octubre, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/2001, de 19
d’octubre,:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.07.2021 a
31.07.2021)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-07-2021 a 31-07-2021.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos
els informes favorables que obren en l’expedient. Informe d’intervenció núm 729/2021.
Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència.
Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta
Alcaldia DECRETA:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-07-2021 a 31-07-2021, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

A.R., J.
B.M., N.
C.C., C.
F.P., M.
F.M., E.
F.P., D.
F.P., R.
G.M., M.
L.O., A.
M.E., S.
O.L., E.

738,43
883,19
416,60
13,01
447,83
1.245,80
307,24
1.533,04
406,95
208,30
807,18

SEGURETAT CIUTADANA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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P.M., J.
P.D., D.
R.N., J.
R.D., F.
S.V., J.
V.S., C.
TOTAL ÀREA

330,77 €
217,06 €
26,02 €
745,15 €
1.420,88 €
13,01 €
9.760,46 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació.

Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se
celebri, per a la seva ratificació.
15.

PRP 2021/871 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/1999

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/1999, de 19
d’octubre, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/1999, de 19
d’octubre,:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.08.2021 a
31.08.2021)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-08-2021 a 31-08-2021.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos
els informes favorables que obren en l’expedient. Informe d’intervenció núm 730/2021.
Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència.
Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta
Alcaldia DECRETA:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-08-2021 a 31-08-2021, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL
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SEGURETAT CIUTADANA
A.R., J.
B.M., N.
C.E., B.
C.C., C.
F.P., M.
F.M., E.
F.P., D.
F.P., R.
G.M., M.
L.O., A.
M.E., S.
M.V., J.
O.L., E.
P.M., J.
P.F., D.
R.N., J.
R.D., F.
S.V., J.
S.A., J.A.
V.S., C.
TOTAL ÀREA

1.169,08 €
89,56 €
18,76 €
117,70 €
104,69 €
113,53 €
678,52 €
26,02 €
163,52 €
987,34 €
375,99 €
91,68 €
186,45 €
183,36 €
26,02 €
379,08 €
39,03 €
212,47 €
171,05 €
293,75 €
5.427,60 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació.
Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se
celebri, per a la seva ratificació.
16.

PRP 2021/872 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/2000

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/2000, de 19
d’octubre, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/2000, de 19
d’octubre,:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.09.2021 a
30.09.2021)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-09-2021 a 30-09-2021.
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Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos
els informes favorables que obren en l’expedient. Informe d’intervenció núm 731/2021.
Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència.
Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta
Alcaldia DECRETA:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-09-2021 a 30-09-2021, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

A.R., J.
B.M., N.
C.E., B.
C.C., C.
F.M., E.
F.P., D.
F.P., R.
G.M., M.
L.O., A.
M.E., S.
M.V., J.
O.L., E.
P.M., J.
R.N., J.
R.D., F.
S.V., J.
S.A., J.A.
T.M., S.
V.S., C.
TOTAL ÀREA

552,52 €
626,14 €
174,85 €
535,00 €
622,95 €
357,23 €
431,73 €
459,87 €
1.182,26 €
1.275,35 €
26,02 €
303,24 €
303,24 €
309,62 €
54,16 €
462,62 €
1.182,26 €
183,96 €
204,05 €
9.247,07 €

SEGURETAT CIUTADANA

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació.
Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se
celebri, per a la seva ratificació.

17.

PRP 2021/873 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/2013

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/2013, de 19
d’octubre, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/2013, de 19
d’octubre:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL LABORAL
(01.07.2021 a 31.07.2021)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-07-2021 a 31-07-2021.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos
els informes favorables que obren en l’expedient. Informe d’intervenció núm 732/2021.
Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència.
Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta
Alcaldia DECRETA:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-07-2021 a 31-07-2021, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

ESPORTS
V.T., J.
C.S., J.
TOTAL ÀREA

127,80 €
70,25 €
198,05 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació.
Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se
celebri, per a la seva ratificació.
18.

PRP 2021/875
645/2021.

APROVACIÓ

DESPESES.

RELACIÓ

DE

FACTURES

NÚM.

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 90.000.00€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
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Vist l’informe d’intervenció:
INF. 735

DATA 19/10/2021

RELACIÓ F/2021/645

EXP. 1657-835-2021

90.000,00 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de
relació de factures següents:
F/2021/645

90.000,00 euros de la

90.000,00 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
19.

PRP 2021/858 SOL·LICITUD DE P. M. R., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.166 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.R., P., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxol núm. 3.166 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

3.166

M.R., P.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
20.

PRP 2021/859 SOL·LICITUD DE Mª.N. S. P., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 1.989 FILA 4ª I 1.990
FILA 5ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per S.P., M.N., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre els nínxols núms. 1.989 fila 4ª i 1.990 fila 5ª del cementiri municipal, a
favor d’ella, que en l’actualitat van a nom de Josep Solé Pampols i Francisca Pampols Gil
respectivament, germà i mare de la interessada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 nínxols 1.989 fila 4ª i
1.990 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.
21.

PRP 2021/865 SOL·LICITUD DE M. S. T., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 637 FILA 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per E.S., M. en representació de la seva esposa Maria
Salvia Torres, demanant canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 637 fila 2ª del
cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de S.F., J., pare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 637 fila 2ª 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.
22.

PRP 2021/860 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-43-2021

Examinada la sol·licitud presentada per C.N., J. per a obtenir una targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió
d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el
barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: C.N., J.
Núm. targeta: 25137-2021-00039-7460H
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 10/2026
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
23.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
23.1.- PRP2021/880
601/2021, 646/2021.

APROVACIÓ

DESPESES.

RELACIÓ

DE

FACTURES

NÚM.

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vist les relacions de factures que s’adjunta com annex per import total de 150.907,50€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vist l’informe d’intervenció:
INF. 737

DATA

20/10/2021

RELACIÓ F/2021/601

EXP. 1657-787-2021

150.000,00 €

INF. 738

DATA

20/10/2021

RELACIÓ F/2021/646

EXP. 1657-836-2021

907,50 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 150.907,50 euros de les
relacions de factures següents:
F/2021/601

150.000,00 €

F/2021/646

907,50 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

23.2.- PRP2021/794 APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE GRAU PERSONAL AL SR.
R.N., J.
Atesa la sol·licitud de reconeixement de consolidació del grau personal formulada pel Sr.
R.N., J., funcionari d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc d’agent de la Policia Local des del
dia 1/06/2019.
Atesa la Resolució emesa per l’Ajuntament de l’Hospitalet amb núm. de document
460792/2021 en què es declara consolidat el grau personal 16 per haver romàs de manera
ininterrompuda en aquell lloc de treball amb CD 16 des del dia 1 de gener de 2011 fins al 31
de maig de 2019.
Atès que en la RLT de l’Ajuntament de Mollerussa el lloc de treball que ve ocupant figura
amb CD 15.
Atès que anteriorment no se li havia reconegut el grau personal 16 que tenia consolidat en
el seu moment.
D’acord amb la normativa legal al respecte, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Estimar favorablement la sol·licitud d’acord amb els fonaments jurídics exposats.
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 783,40€ al Sr. R.N., J. des de la data
originària i fins al 30 de setembre de 2021
Tercera. Autoritzar i disposar 98,52€ al Sr. R.N., J. des de l’1 d’octubre a 31 de desembre
de 2021. En els successius exercicis que presti serveis s’haurà de preveure
pressupostàriament.
Quart. Ordenar el pagament de l’acord primer.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea econòmica i a la persona interessada als
efectes oportuns.

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-vuit 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, la Secretari acctal., que en dono fe.

