AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 3 de febrer de 2022. 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.
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 2022/79 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.- 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:

2410/225/2021
C.S., R.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
4.538,12 €
Camí D'ARBECA (afores) s/n
000501100CG20G0001YT

A)Expedient:
Titular:

2410/244/2021
COMUNITAT SANT ISIDORI 8-10
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

REFORMA DE 11 TERRASSES DE LA COMUNITAT
8.800,00 €
Carrer Sant Isidori, 8 - 10
5011111CG2151S

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

2010/255/2021
V.A., F.J.
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
5.923,55 €
CARRER SANT ANTONI, 20
7803111CG2150N0001AZ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
118Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/2/2022
E.E., R.
CANVIAR FINESTRES DE FAÇANA
950,00 €
Carrer LLORENÇ VILARO 5, 5-2
4704301CG2140S0002HE

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

2410/3/2021
CLIDOM SOLAR SL
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
7.786,10 €
Carrer POMPEU FABRA 32 B
4112821CG2141S0002TB

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

2410/4/2021
C.M., M.
ARRANJAMENT DE FAÇANA
700,00 €
CARRER DOMENECH CARDENAL, 19
4607227CG2140N0001UJ

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

2410/5/2021
R.F., B.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
2.365,46 €
Carrer SANT JAUME, 2 K
4701947CG2140S0003PR

Segon.- 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.
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 521,75€.
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3.

PRP 2022/43 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE REPARACIÓ DE
LES MÀQUINES DE CLIMATITZACIÓ DEL PAVELLO FIRAL.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de conservació, manteniment i
reparació de les tres màquines de climatització del Pavelló Firal.
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 50730000-1 “Servicios de
reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores” 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
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de l’empresa
FRIDECAL, SA amb el CIF: A25015132, la qual declara 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 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
REPARACIÓ DE LES MÀQUINES DE CLIMATIZACIÓ DEL PAVELLÓ FIRAL. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal
vigent. Núm. RC 220220000112.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de FRIDECAL, SA amb el
CIF: A25015132 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 5.796,93 € (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.



La durada de la prestació:
El termini d’execució del servei serà 5 dies.
El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a l’article
29.8 de la LCSP.
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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.”
4.

PRP 2022/76 ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS
D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC (exp. 2571-2-2022 - HUT-02-2022)

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 10 de gener de 2022 va tenir entrada el
document de comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic a nom de Wenjoyers, SL
amb les següents característiques:
Modalitat: ALTA
Emplaçament: Av. Negrals, 10, bxs. B
Dades de la persona titular: WENJOYERS SL
DETERMINACIONS DE L’ACTIVITAT:
- Superfície útil total de 39,99 m2 i ocupació màxima 2 persones, segons cèdula d’habitabilitat.
- Habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31
dies, dues o més vegades l'any.
- L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:
- Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de
qualitat exigibles als habitatges en general.
- No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
- Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva
ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
- El propietari no pot estar vivint en ell.
- Caldrà facilitar a l’usuari de l’habitatge les dades de contacte immediat i de l’empresa de
manteniment.
- Correspon als ens locals la comunicació al Registre de Turisme de Catalunya.
Que la documentació presentada reuneix les condicions establertes al Decret 159/2012, de 20 de
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (DOGC 6268 de
05.12.2012).
Que d’acord amb l’establert a l’article 68.8 del mateix Decret 159/2012, l’ajuntament trametrà a la
Generalitat de Catalunya les dades dels habitatges d’ús turístic.
La Junta de Govern es dóna per assabentada d’aquesta comunicació.
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5.

PRP 2022/77 ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS
D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC (exp. 2571-1-2022 - HUT-01-2022)

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 10 de gener de 2022 va tenir entrada el
document de comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic a nom de P.S., J.M. amb
les següents característiques:
Modalitat: ALTA
Emplaçament: Av. De la Pau, 27, 6-2
Dades de la persona titular: P.S., J.M.
DETERMINACIONS DE L’ACTIVITAT:
- Superfície útil total de 88,42 m2 i ocupació màxima 7 persones, segons cèdula d’habitabilitat.
- Habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31
dies, dues o més vegades l'any.
- L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:
- Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de
qualitat exigibles als habitatges en general.
- No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
- Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva
ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
- El propietari no pot estar vivint en ell.
- Caldrà facilitar a l’usuari de l’habitatge les dades de contacte immediat i de l’empresa de
manteniment.
- Correspon als ens locals la comunicació al Registre de Turisme de Catalunya.
Que la documentació presentada reuneix les condicions establertes al Decret 159/2012, de 20 de
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (DOGC 6268 de
05.12.2012).
Que d’acord amb l’establert a l’article 68.8 del mateix Decret 159/2012, l’ajuntament trametrà a la
Generalitat de Catalunya les dades dels habitatges d’ús turístic.
La Junta de Govern es dóna per assabentada d’aquesta comunicació.
6.

PRP 2022/82 RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA DE SUPORT
ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I
SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2021.

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa en data 29 de juny de 2021 va sol·licitar subvenció d’acord amb
el Decret de l’Alcaldia RES2021/1116 de 29 de juny, en el marc de la Resolució EMT/1800/2021, de
2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions
destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: Projecte Treball als Barris publicada al DOGC núm 8433, de 14 de juny de 2021.
Vista la resolució del Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 28 d’octubre de 2021 a
través de la qual ha estat atorgat un ajut per import de 14.287,92€ per a la contractació d’una
persona durant 6 mesos per desenvolupar l’actuació DX-01 Pla d’actuacions de joventut Covid-2021;
i que l’expedient ha estat identificat amb el núm SOC032/21/000049.
Atès que en data 24 de novembre de 2021 s’han rebut 11.430,34€ corresponents al 80% de la
quantia atorgada en concepte de bestreta.
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Atès que no s’ha pogut iniciar el programa d'experienciació dins el termini previst per fer-ho, perquè
al procés selectiu dels candidats preseleccionats per l'OTG només es va presentar una persona que
no reunia els requisits indispensables per poder desenvolupar l'actuació prevista i, per tant, no s’ha
pogut contractar a cap persona abans del 31 de desembre de 2021.
D’acord amb el contingut del punt 26.1 de Renúncia de la subvenció de l’Ordre TSF/122/2018, de 23
de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores, publicada al DOGC núm 7672, de 26 de juliol
de 2018; que indica que “les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o
parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan competent per
resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de
reingressar la part de la subvenció objecte de renúncia més els interessos corresponents”.
En virtut de quant s’ha exposat, 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;
igualtat; atenció ciutadana i turisme, proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la renúncia a la subvenció de 14.287,92€ concedida mitjançant resolució del
Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de data 28 d’octubre de 2021 per a la
contractació d’una persona en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Segon. Aprovar la devolució de l’import rebut d’11.430,34€ corresponent al 80% de la quantia
atorgada en concepte de bestreta i, si és el cas, els interessos corresponents.
Tercer. Comunicar la renúncia de la subvenció i el retorn de la quantia rebuda, sol·licitant els
mitjans per fer-ho, a la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Quart. Donar trasllat a la regidoria de Règim intern; igualtat; atenció ciutadana i turisme i a les
àrees econòmica i de recursos humans als efectes oportuns.
Cinquè. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament dels
acords adoptats.
7.

PRP 2022/80 SOL·LICITUD DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ A MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT DE REBAIXES D’HIVERN
EL DIA 5 DE FEBRER DE 2022

Es dóna compte de les sol·licituds presentades per la Delegació
Mollerussa, juntament amb l’Associació Mollerussa Comercial, en què
celebració del Mercat de Rebaixes d’Hivern als carrers i places del
C/Vilaclosa, Pl. Major i Pl. Manuel Bertrand), de les 07.00h del matí
febrer de 2022.

de la Cambra de Comerç a
demanen autorització per a la
municipi (C/Jacint Verdaguer,
fins a les 14.00h, el dia 5 de

També demana 43 taules, 42 cadires, la col·laboració de la Brigada municipal per al muntatge,
desmuntatge i la col·laboració de la Policia Local per a què els paradistes puguin carregar i
descarregar el material als diferents carrers i places en l’horari indicat a la sol·licitud.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 19.01.22 i d’acord amb els informes de les regidories
corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Delegació de la Cambra de Comerç a celebrar el Mercat de Rebaixes d’Estiu
als carrers i places del municipi (C/Jacint Verdaguer, C/Vilaclosa, Pl. Major i Pl. Manuel Bertrand), de
les 07.00h del matí fins a les 14.00h, el dia 5 de febrer de 2022.
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Així mateix, s’acorda facilitar-los 43 taules, 42 cadires i la col·laboració de la Policia Local per a què
els paradistes puguin carregar i descarregar el material als diferents carrers i places en l’horari
indicat a la sol·licitud.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS








S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de Covid-19 que
estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats. Actualment compliment
RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener
Tenir localitzada una farmaciola.
La carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/12 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1497.
EXPEDIENT 2349-1-2022.

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 T., R. 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: 1497.

Ubicació: c/ Tarragona, 1E.

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.
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Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i
testimoni a la Policia Local.
9.

PRP 2022/71 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1470
EXPEDIENT 2349-9-2022

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2022/935 en data 20 gener de 2022 relatiu a la renúncia a la llicència de Gual permanent
número 1470 ubicada a Carrer Canigó s/n el titular de la qual és P.F., C..
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 1470 ubicada a Carrer Canigó s/n el titular de la qual és P.F., C..
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.

10.

PRP 2022/59 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 29
D’ABRIL DE 2022 . PER PART DE LA SALLE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 2912021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.S., J.C., en representació de la Salle Mollerussa,
en què demana poder disposar de la sala del Centre Cultural el dia 29 d’abril de 2022 des de les
16:00 i fins les 22:00h, per dur a terme l’acte de lliurament de premis del concurs Mobile Filmfest.
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 de la sala del Centre Cultural el dia 29 d’abril de
2022 des de les 16:00 i fins les 22:00h, 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 d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Compliment RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre de les futures modificacions normatives que hi
puguin haver en matèria de control de la Covid-19.
-Respectar els espais assignats per al públic.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de la
instal·lació.
-És obligatori l’ús de mascareta.
-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 199
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. 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.

11.

PRP 2022/75 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA 2 I DE LA SALA DE BALL DEL TEATRE
L’AMISTAT ELS DIES 1 I 2 DE JULIOL DE 2022 . PER PART DEL CLUB D’ESCACS
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 298-2021.

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 i de la sala de ball del teatre
l’Amistat els dies 1 i 2 de juliol de 2022, des de les 18:00h del dia 1 i fins a les 23:00h del dia 2, per
a dur a terme el II Obert Internacional d’escasc.
També sol·licita: 50 taules dobles
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

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 i de la sala de ball del teatre
de l’Amistat els dies 1 i 2 de juliol de 2022, des de les 18:00h del dia 1 i fins a les 23:00h del dia 2,
per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

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


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)



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/8/2022, de 4 de gener.
-Mantenir, sempre que sigui possible, una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb
l’equivalent de 2,5 m2.
-Respectar aforament en vigor en data l’esdeveniment.
-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.
-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-CoV-2.
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.

12.

PRP 2022/55 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 16 I 25 DE FEBRER DE 2022. PER A UBICACIÓ UNITAT
MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 1599- 4-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., J. 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 16 i 25 de febrer de 2022, 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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)







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, la utilització de
l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual la unitat mòbil del programa de detecció precoç de càncer de
mama del Servei Català de la Salut els dies 16 i 25 de febrer de 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)



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 anitcovid.
-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-CoV-2.
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.
A Mollerussa, a data de la signatura.

13.

PRP 2022/68 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES
9 I 23 DE FEBRER DE 2022 . PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER. EXPEDIENT 1599- 9-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.C., S., com a representant de l’Associació
Espanyola contra el Càncer, en què demana autorització per poder disposar de la sala 2 del teatre
l’Amistat els dies 9 i 23 de febrer de 2022, des de les 10:00h i fins a les 13:30h, per a dur a terme
el pagament de la lotería de nadal.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

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 Espanyola contra el Càncer, disposar de la sala 2 del teatre de
l’Amistat el dies 9 i 23 de febrer de 2022, des de les 10:00 i fins a les 13:30h, 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 d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

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
- Compliment RESOLUCIÓ SLT/99/2022, de 26 de gener i de les futures modificacions normatives que hi puguin
haver en matèria de control de la Covid-19.
-Ús obligatori mascareta.
-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
-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-CoV-2.
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.

14.

PRP 2022/35 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS i VENCIMENT DE
TRIENNIS S.C., R.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els serveis
prestats al Sr. S.C., R., el qual figura com a personal laboral temporal al lloc de treball següent:
PERSONAL LABORAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
PERSONAL D’OFICIS
UNITAT ADSCRIPCIÓ : BOS
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SUBGRUP: C2
OFICIAL 2A.
El Sr. S.C., R. presenta documentació relativa als serveis prestats a l’Ajuntament de Madrid (annex
1) com a operari del grup E per un total de:
Total acumulat: 4 anys 7 mesos i 5 dies
Grup E
Denominació: operari
Tal com consta a la Base de dades de l’Ajuntament de Mollerussa, el Sr. SEN CABERO RAUL va
accedir mitjançant borsa de treball a l’Ajuntament de Mollerussa
el dia 15/10/2018
Segons consta en els informes lliurats al respecte, 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 en ambdues administracions
Per la qual cosa i atenent l’acreditació fefaent dels serveis realitzats, la Junta de Govern, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de S.C., R. el reconeixement dels serveis prestats (RSP) a l’Ajuntament
de Mollerussa al lloc de treball d’oficial 2A.
Total acumulat: 3 anys, 3mesos i 1 dia
Data d’efectes: 15/10/2018
Percentatge de dedicació 100%
Segon. Reconèixer el temps treballat en altres administracions (Ajuntament de Madrid) per un total
acumulat de:
Total acumulat: 4 anys 7 mesos i 5 dies
Grup E
Denominació: operari
Tercer. Reconèixer el venciment dels triennis amb efectes retroactius a la nòmina corresponent
següent:
Total acumulat: 7 anys, 10 mesos i 6 dies (amb data 14/01/2022)
Retroacció: 08/03/2014
Percentatge de dedicació 100%
Total triennis vençuts: 2

1 trienni del grup E

1 trienni del grup C2
Venciment trienni 3: 08/03/2023
Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes, tindrà la
consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes legals
oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
15.

PRP 2022/57 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ
1/2022

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Vista la relació núm. 1/2022 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable
trameses per l’empresa gestora del servei, AGBAR, i informada pel servei de gestió tributària i
recaptació municipal, que inclou 39 expedients i que importa la quantitat 1.210,06 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació número
1/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 30 de novembre de 2021.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i imports que
figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars (obligats tributaris)
dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del servei,
AGBAR, als efectes oportuns.

16.

PRP 2022/58 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ
2/2022

Vista la relació núm. 2/2022 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable
trameses per l’empresa gestora del servei, AGBAR, i informada pel servei de gestió tributària i
recaptació municipal, que inclou 40 expedients i que importa la quantitat 1.968,18 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació número
2/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 31 de desembre de 2021.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i imports que
figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars (obligats tributaris)
dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del servei,
AGBAR, als efectes oportuns.
17.

PRP 2022/60 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-1-2022

Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari com en
executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per
aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el disposat
en l’article 71 LGT.
Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant de
qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic.
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute
tributari en els següents termes:
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Atès que G.D., E. té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a la taxa per l’ocupació de la via
pública amb material de construcció per import de 126,00 €.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures emeses per G.D., E. per import de
1.139,50 €.
Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent
desglossament:
Pendent ingressar:
Núm LID

Concepte
OVP Mat. Constr.

21780000177
OVP Mat. Constr.
2178000180

Objecte tributari
C/ Ferrer i Busquets,
104
C/ Ferrer i Busquets,
104

principal

recàrrec

45,00

2,25

47,25

75,00

3,75

78,75

120,00

6,00

126,00

TOTALS

total

Pendent pagar:
Data factura

Núm. factura

Import factura

10-12-2021

A-247

630,70

29-12-2020

A-204

508,80
TOTALS

1.139,50

A compensar:
Pendent ingressar
126,00

Pendent pagar
1.139,50

A compensar

Import factures pendent

126,00

1.013,50

Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament
General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran
extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a
favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin. La compensació
s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari.
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici.
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre G.D., E. i aquest
Ajuntament, per import total de 126,00 €, atès que concorren els requisits establerts en la
normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les obligacions existents amb
aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.

18.

PRP 2022/69 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM.
1/2022

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 1/2022, que inclou
5 expedients i que importa la quantitat 2.875,59 €.
La Junta de Govern adopta els 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.
19.

PRP 2022/70 SOL·LICITUD DE SMP DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA
DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per M.P., S. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor M.M., A..
ANTECEDENTS:
En data 8 d’agost de 2021 va morir el senyor M.M., A..
En data 27 de gener de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de presentació
de la documentació fins al dia 8 d’agost de 2022.
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 M.P., S. 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.
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20.

PRP 2022/61 OFERIMENT DEL SR. B. S. M., ADQUISICIÓ DELS DRETS FUNERARIS
DEL NÍNXOL NÚM. 383 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. S.M., B., en què ofereix a l’Ajuntament l’adquisició dels drets
del nínxol núm. 383 fila 3ª del Cementiri Municipal.
Vist l’informe d’intervenció 6-25-01-2022.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol es troba
lliure de restes funeràries, la Junta de Govern, 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.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir al titular S.M., B. el nínxol núm. 383 fila 3ª del
Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals vigents.
Segon.-Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per import de 44,02€.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes en els
llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.

21.

PRP 2022/63 OFERIMENT DEL SR. M. E. S., ADQUISICIÓ DELS DRETS FUNERARIS
DEL NÍNXOL NÚM. 666 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. E.S., M., en què ofereix a l’Ajuntament l’adquisició dels drets
del nínxol núm. 666 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Vist l’informe d’intervenció 7-25-01-2022.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol es troba
lliure de restes funeràries, la Junta de Govern, 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.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir al titular E.S., M. el nínxol núm. 666 fila 1ª del
Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals vigents.
Segon.-Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per import de 10,72€.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes en els
llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.

22.

PRP 2022/64 OFERIMENT DEL SR. R.M. M. C., ADQUISICIÓ DELS DRETS FUNERARIS
DELS NÍNXOLS NÚMS. 1.715 FILA 5ª I 1.730 FILA 5ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M.C., R.M., en què ofereix a l’Ajuntament l’adquisició dels drets
dels nínxols núms. 1.715 fila 5ª i 1.730 fila 5ª del Cementiri Municipal.
Vist l’informe d’intervenció 8-25-01-2022.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol es troba
lliure de restes funeràries, la Junta de Govern, 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.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir al titular M.C., R.M. esl nínxols núms. 1.715 fila 5ª
i 1.730 fila 5ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals vigents.
Segon.-Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per import de 10,76€.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes en els
llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
23.

PRP 2022/73 MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ FEBRER

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de febrer de 2022, per un import de
8.845,87 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de febrer de 2022.

Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

24.

PRP 2022/78 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-54-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm.
2021-15405, de data 16/12/2021, el Sr. P.M., A. sol·licita targeta de resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i amb
les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones de
vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
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Atès que la sol·licitud presentada no reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la persona
interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.

25.
PRP 2022/74 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-1-2022

COL·LECTIVA

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per G.S., J., com a representant de l’entitat HH. FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA, per a donar de baixa la targeta d’aparcament col·lectiva per a persones amb
disminució 2013/08.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 51 sobre el registre i
gestió de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 sobre competències
de l’administració local en vers la concessió i la regulació d’ús d’aquestes targetes, es considera
suficient que l'entitat sol·licitant declara la inhabilitat del vehicle adaptat al qual anava lligada la
targeta i en fa entrega a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern i a proposta de la
Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA,
ACORDA:
Primer.- Atorgar la BAIXA de la TARGETA D’APARCAMENT COL·LECTIVA per a persones amb
disminució següent:
Titular: HH FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA
Núm. targeta: 2013/08
Modalitat: Titular col·lectiu
Data de caducitat: Març - 2023
Segon.- Notificar el present acord al representant de l’entitat interessada als efectes legals
oportuns.
26.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes
que a continuació es detallen i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels membres que la
formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
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26.1.- PRP 2022/92 CANVI DE NOM LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 2436-365-2020 ATORGADA
A FAVOR DE DIVARIAN PROPIEDAD, SAU.
La Junta de Govern Local en data 22 de juliol de 2021 de va autoritzar la pròrroga de la llicència fins
a 31-12-2022 i el canvi de titularitat a favor de “DIVARIAN PROPIEDAD, SAU”.
Finalment, amb data 11 de novembre de 2021, la mercantil “DIVARIAN PROPIEDAD, SAU” comunica
a l’Ajuntament l’acord de subrogació de la llicència d’obres en favor de la mercantil “GRIGRAPROM,
SL.”
Resultant que l’atorgament de les llicències d’obres, amb caràcter general i, en el cas concret,
l’expedient d’obres 2436-365-2020, no resta afectat per cap limitació, ni ha estat atorgada tenint en
compte les característiques particulars del subjecte autoritzat.
Atès el que s’ha exposat i conforme allò que s’estableix l’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, la Junta de Govern
local en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 219/2011,
de 20 de juny, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb el canvi de nom que efectua DIVARIAN
PROPIEDAD, SAU a favor de GRIGRAPROM, SL. de l’expedient d’obres següent:


Llicència d’obres número 2436-365-2020.

El nou sol·licitant ha de subjectar-se estrictament als projectes i plànols aportats, a la normativa
urbanística vigent i a la inspecció tècnica municipal.
La persona titular de la llicència urbanística haurà de lliurar als Serveis Tècnics municipals una còpia
de l’ACTA D’INICI D’OBRES estesa per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del
CERTIFICAT FINAL D’OBRES, expedit per aquesta mateixa direcció. En el cas que es procedeixi a la
primera utilització i ocupació d’un edifici l’haurà de COMUNICAR PRÈVIAMENT als Serveis Tècnics
municipals (art. 187 bis, b) del DLg. 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de
juliol).
Segon. Aquesta llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, no
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin incorregut els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.

Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades amb anotació del canvi de nom a
l’expedient corresponent.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze 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 acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

