AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 11 de gener de dos mil divuit. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
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.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 466,75 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

259/2017
TARROS PINTURES I DECORACIÓ SL
C/ Ferrer i Busquets, 88 A
23,26
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

264/2017
REPSOL ES MOLLERUSSA NC 01625
Av. Jaume I, 24
118,00
59,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

01/2018
PONS ALBAREDA, MARGARITA
C/ Ferran Puig, 57
19,50
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

02/2018
CP C/ FERRER I BUSQUETS, 10
C/ Ferrer i Busquets, 10
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

03/2018
ROMERO DE OCES, JOSÉ
Av. de la Pau, 49, 1r 3a
118,66
59,33
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE
SERVEI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT
FINANCER. EXP. 04/2017. ADJUDICACIÓ.

Antecedents:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2017, es va aprovar
l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE SERVEI PER A LA
BRIGADA MUNICIPAL, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP. 04/2017, mitjançant el
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procediment obert i la tramitació administrativa ordinària. Així mateix, es va aprovar el Plec
de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament, es va anunciar la
convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 15 dies naturals perquè els
licitadors presentessin les propostes. Finalitzat el termini de presentació, es va presentar
una única plica per part de l’entitat financera BANC DE SABADELL, SL.
III. Efectuats els tràmits procedimentals pertinents, la Mesa de contractació, reunida en la
data 19 de desembre de 2017, i una vegada valorada la proposta econòmica, va acordar el
següent:
...//...
Primer. DECLARAR l’admissió de l’empresa licitadora, BANC DE SABADELL, SA, atès que la
declaració responsable està vàlidament signada i que conté una declaració comprensiva del
compliment de tots els requisits previs exigits per participar en el procediment, d’acord amb
allò establert a l’article 146 del TRLCSP.
Segon. PROPOSAR l’adjudicació del contracte que té per objecte el SUBMINISTRAMENT D’UN
VEHICLE DE SERVEI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT
FINANCER. EXP. 04/2017, a l’òrgan de contractació, a favor de la única proposta presentada
per l’entitat financera BANC DE SABADELL,SA, atès que es considera la més avantatjosa
pels interessos municipals, en els termes següents:
1. Cost del vehicle: 15.831,74 € (IVA exclòs)
2. Termini de l’arrendament financer: 16 trimestres
3. Import quota trimestral de pagament: 934,28 € (IVA exclòs)
2. Import de l’opció de compra final: 934,28 € (IVA exclòs)
3. Import total de l’arrendament financer (exclosa l’opció de compra): 14.948,48 € (IVA
exclòs).
...//...
IV. La Junta de Govern, en la sessió de data 20 de desembre de 2017, va acordar requerir a
l’entitat financera BANC DE SABADELL,SA perquè presentés en el termini de deu (10) dies
hàbils, a comptar des del següent al que rebés el requeriment, la documentació establerta a
la clàusula 19 del Plec de les administratives particulars, de conformitat amb allò establert a
l’article 151.2 del TRLCSP.
V. En la data 10 de gener de 2018 (NRE 2018/260), ha tingut entrada en aquest Ajuntament
la documentació requerida per part de l’entitat financera BANC DE SABADELL, SL,
constatant-se el compliment adequat del requeriment efectuat.
Fonaments de dret:
Atès que l’article 151.3 del TRLCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida i, en
el cas de que no es produeixi l’adjudicació dins d’aquest termini, els licitadors tindran dret a
retirar les seves propostes. Atès que l’article 161.2 del TRLCSP i la clàusula 21 del PCAP,
estableixen que quan per a l’adjudicació del contracte hagin de ternir-se en compte una
pluralitat de criteris, el termini màxim per a efectuar l’adjudicació serà de d’un mes des de
l’obertura de les proposicions.
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En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. DECLARAR vàlida la licitació del SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE SERVEI
PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP.
04/2017, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el procediment obert, aprovada
per acord de la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2017.
Segon. ADJUDICAR el contracte esmentat a favor de l’entitat financera BANC DE
SABADELL, SA. El contracte s’executarà d’acord amb allò establert al Plec de clàusules
administratives particulars, la proposta presentada a la licitació i acceptada per
l’Ajuntament, en els termes econòmics següents:
1. Cost del vehicle: 15.831,74 € (IVA exclòs)
2. Termini de l’arrendament financer: 16 trimestres
3. Import quota trimestral de pagament: 934,28 € (IVA exclòs)
2. Import de l’opció de compra final: 934,28 € (IVA exclòs)
3. Import total de l’arrendament financer (exclosa l’opció de compra): 14.948,48 € (IVA
exclòs).
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària. Simultàniament, publicar el
present acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, de conformitat amb
allò establert a l’article 151.4 del TRLCSP.
Quart. Requerir a l’adjudicatari perquè concorrri a la formalització del contracte en
document administratiu en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a aquell
en què es rebi la notificació de la present adjudicació de conformitat amb allò establert a
l’aticle 156.3 in fine TRLCSP.
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.”
4.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 “ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2) CARRER
ONZE DE SETEMBRE”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2) CARRER ONZE DE
SETEMBRE
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 20.710,22€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Lluís Castelló amb el
conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
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Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 “ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2) CARRER
CIUTAT DE LLEIDA”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS (ZONA 2) CARRER DE LLEIDA
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 44.018,39€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Lluís Castelló amb el
conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ SITUADA EN AQUEST
MUNICIPI, PER A L’ANY 2018

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat
a l’Ajuntament de Mollerussa l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a la
Borsa de Mediació en aquest municipi, per a l’any 2018
Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:
•

En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació
situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en
el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.

•

En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que: “el conveni tindrà una vigència
fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat, per
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries,
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”

•

El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les
corresponents addendes.
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•

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou
pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en
prorrogar el conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el
funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2018.

Resultant que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en mantenir i continuar la tasca de
l’esmentada Borsa per a l’any 2018, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la
prestació dels serveis i la gestió d'ajuts del Pla per al dret a l'Habitatge.
La Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Segon. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant que
les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2018, les
següents:

2.1 L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni ,
serà de 16.160€.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 20.469€.
Tercer. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2018, i ha de ser signada preferentment amb
mitjans electrònics per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com
també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a la borsa.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran
a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i
forma.
Sisè. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització de l’addenda de pròrroga del conveni i el desplegament d’aquest acord
mitjançant la regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
---------------------
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ANNEX
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2018
.../..
REUNITS
D'una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatus de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest
conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
•

En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest municipi,
que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per
Decret 75/2014, de 27 de maig.

•

En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que: “el conveni tindrà una vigència fins al dia 31
de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les
parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb
un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”

•

El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les
corresponents addendes.

•

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima
de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el
substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de
col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats
pactats, durant l’any 2018.

Per tot això,
ACORDEN
1.Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’Ajuntament de
Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, el qual té per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de
serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i
serveis relatius a l’habitatge.
2.Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant que les aportacions
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2018, les següents:
2.1
L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni , serà
de 16.160€.
2.2
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 20.469€.
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3.La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb data
31 de desembre de 2018, i ha de ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que
fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a la borsa.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a favor de
l’Ajuntament de Mollerussa.
4.La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
PER A L’ANY 2018

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat
a l’Ajuntament de Mollerussa l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a la
Borsa de Mediació en aquest municipi per a l’any 2018
Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:
•

En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació
per al lloguer social d’habitatges situada en aquest municipi, que tenia per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el
programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.

•

En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que: “el conveni tindrà una vigència
fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat, per
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries,
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”

•

El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les
corresponents addendes.

•

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou
pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en
prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social
mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament
durant l’any 2018.

Resultant que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en mantenir i continuar la tasca de
l’esmentada Borsa per a l’any 2018, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la
prestació dels serveis corresponents.
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La Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania
la proximitat de la gestió d’aquest serveis en el territori.
Segon. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant que
les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart i cinquè, seran per al
2018, les següents:

2.1 L’import per actuacions de mediació amb contracte nous, establert en el pacte quart 1)
serà de 450€.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200€.
2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 9.900,00€.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3)del conveni serà de 19.500,00€.
Tercer. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
ha de ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’Interventor, o
excepcionalment , pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat
de l’import atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es presentarà a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data de desembre de 2018.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran
a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i
forma.
Sisè. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització de l’addenda de pròrroga del conveni i el desplegament d’aquest acord
mitjançant la regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
--------------------ANNEX
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER
SOCIAL PER A L’ANY 2018
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.../..
REUNITS
D'una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, nomenat
per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article
2.2.i) dels Estatus de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest
conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1.

En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest municipi,
amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per
Decret 75/2014, de 27 de maig.

2.

En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveu que: “el conveni tindrà una vigència fins al dia 31
de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les
parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb
un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”

3.

El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les
corresponents addendes.

4.

Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima
de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el
substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de
col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació,
amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2018,

Per tot això,
ACORDEN
1.Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, el qual té per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa
mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquest serveis
en el territori.
2.Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant que les aportacions
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart cinquè, seran per al 2018, les següents:
2.1 L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1) serà de
450€.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el pacte quart
1), serà de 200€.
2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima establert en el
pacte cinquè a) del conveni, serà de 9.900,00€.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3)del conveni serà de 19.500,00€.
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3.La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de ser signada
preferentment amb mitjans electrònics per l’Interventor, o excepcionalment , pel secretari de l’ens local
i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat de l’import atorgat per la prestació dels serveis. La
darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data de desembre de
2018.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a favor de
l’Ajuntament de Mollerussa.
4.La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. LAURA PAUL SAURA “LA GAVINA” N. EXP. OVP-TC: 2017/050

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laura Paul Saura titular de
l’establiment denominat “La Gavina”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.
•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: LAURA PAUL SAURA
Nom comercial: La Gavina
Ubicació: C/ Urgell, 6 bxs.
Metres quadrats: 11 m2
Període autoritzat: de gener a desembre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/050

2. Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
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3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
HOTEL APARTAMENTS JARDÍ, SL “HOTEL JARDÍ” N. EXP. OVP-TC: 2017/055

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Hotel Apartaments Jardí, SL titular de
l’establiment denominat “Hotel Jardí”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.
•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Hotel Apartaments Jardí, SL
Nom comercial: Hotel Jardí
Ubicació: Pl. Estació, 2 (damunt de la vorera)
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: de gener a desembre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/055

2. Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
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ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90cm de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD JOSEP MARIA VILLEGAS MARTINEZ, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
GUAL PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern,
atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret
de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a JOSEP MARIA VILLEGAS MARTINEZ previ pagament dels drets
establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal
de gual permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1410
Ubicació: C/ Anselm Clavé, 4
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
11.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1233

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1233 ubicada al carrer Balmes núm. 22, i que figura com a
titular a favor de Socihabitat Promocions i Arranjaments, SL.
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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 núm. 325/2015, de 15 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 1233, ubicada al carrer Balmes núm. 22, i que figura com a titular a
favor de Socihabitat Promocions i Arranjaments, SL.
Segon. La efectivitat de la renuncia 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.
12.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1365

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1365 ubicada al carrer Montsec núm. 4, i que figura com a
titular a favor de Josefa Solé Falip.
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 núm. 325/2015, de 15 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 1365, ubicada al carrer Montsec núm. 4, i que figura com a titular a
favor de Josefa Solé Falip.
Segon. La efectivitat de la renuncia 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.
13.

SOL·LICITUD MERCADONA SA DE CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE GUAL PERMANENT NÚMERO 0960.

Examinada la sol·licitud presentada per Mercadona SA, per a procedir al canvi de titularitat
de la llicència municipal de Gual Permanent, número 0960, ubicada al carrer Ferrer i
Busquets núm. 9, a favor de Supsa Supermercats Pujol, SL.
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte
de la qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat.
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Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se
d’un ús comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització
municipal.
A atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret
de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència municipal de Gual Permanent,
número 0960, ubicada al carrer Ferrer i Busquets núm. 9, a favor de Supsa Supermercats
Pujol SL.
Segon. L’autorització resta exempta de taxes municipals.
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades (titulars inicial i actual de la
llicència), i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia
Local.
14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 14 DE GENER DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 14 de gener, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 14 de gener, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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
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•
•

quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT
CADA DIVENDRES DE L’ANY 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball
del Teatre l’Amistat cada divendres de l’any 2018, de les 20.00h fins a les 23.00h, per
realitzar-hi els cursos de sardanes.
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,
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•
•
•
•

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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la utilització de la sala de ball del
Teatre l’Amistat cada divendres de l’any 2018, de les 20.00h fins a les 23.00h, per realitzarhi els cursos de sardanes.
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.
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Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT ELS DIES 13
I 20 DE GENER I EL 3, 10 I 24 DE FEBRER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de La
Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat els dies 13 i 20 de gener, 3, 10 i 24 de febrer, de les 17.00h fins a les
21.00h, per realitzar-hi assajos i preparació del nou projecte de caire musical.
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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat els dies 13 i 20 de gener, 3, 10 i 24 de febrer, de
les 17.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi assajos i preparació del nou projecte de caire
musical.
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...).
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•
•

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT ELS DIES 13 I 20 DE GENER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en què demana la
utilització de la sala 2 de l’Amistat els dies 13 i 20 de gener, de les 10h a les 13.30h, per
realitzar-hi un curs de models.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala 2 de l’Amistat els dies 13 i
20 de gener, de les 10h a les 13.30h, per realitzar-hi un curs de models.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
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Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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18.

SOL·LICITUD AFA (ALZHEIMER) MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE L’AMISTAT EL DIA 18
DE FEBRER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Artigas, en representació de AFA
(Alzheimer) Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de
l’Amistat el dia 18 de febrer de 2018, a la tarda, per realitzar-hi una celebració d’una coral
en benefici de l’Associació familiar i malalts d’Alzheimer.
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 AFA (Alzheimer) Mollerussa Pla d’Urgell, la utilització de la sala de
l’Amistat el dia 18 de febrer de 2018, a la tarda, per realitzar-hi una celebració d’una coral
en benefici de l’Associació familiar i malalts d’Alzheimer.
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.
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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:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD CREU ROJA EL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER PODER REALITZAR LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE SOCIS AL MUNICIPI
DIVERSOS DIES DE 2018

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Àngel, en representació de la Creu Roja El
Pla d’Urgell, en què demana autorització per poder realitzar la Campanya de captació de
socis al municipi, durant el matí, els dies 31 de gener, 20 de febrer, 14 de març i 18 d’abril
de 2018.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Creu Roja El Pla d’Urgell per poder realitzar la Campanya de
captació de socis al municipi, durant el matí, els dies 31 de gener, 20 de febrer, 14 de març
i 18 d’abril de 2018 (Exp. UEP/A/2017/198).
El lloc d’ubicació al recinte del mercat setmanal serà a la Pl. Manuel Bertrand (davant de la
joieria Pere Tena, on indiqui la Policia Local) i el dimarts dia 20 de febrer serà al lloc on
indiqui la Policia Local.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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20.

SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA PARADA ELS DIMECRES DE GENER A JUNY DE 2018 (MERCAT
SETMANAL)

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Rovira, en representació de l’Institut
Mollerussa, en què demana autorització per muntar una parada al recinte del mercat
setmanal els dimecres de gener a juny de 2018, per tal que els alumnes del cicle
experimental IFE que cultiven hortalisses i plantes ornamentals puguin comercialitzar
aquests productes (Exp. UEP/A/2017/203).
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Carme Rovira, en representació de l’Institut Mollerussa, a poder
muntar una parada al recinte del mercat setmanal, amb motiu de què els alumnes del cicle
experimental IFE que cultiven hortalisses i plantes ornamentals puguin comercialitzar
aquests productes.
El lloc d’ubicació de la parada serà provisionalment a la Pl. de l’Ajuntament (lloc on indiqui la
Policia Local) i la duració de l’autorització serà només de tres mesos, concretament fins al
dia 28 de març de 2018.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD
FUNDACIÓ
RENAL
JAUME
ARNÓ,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR “EL BUS DE LA SALUT” DEL DIA 15 AL 18 DE
GENER DE 2018

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Raquel Maya, en representació de la Fundació
Renal Jaume Arnó, en què demana autorització per instal·lar “El bus de la salut”, projecte
de prevenció cardiovascular i renal, de les 09.30h fins a les 19.30h, del dia 15 al 18 de
gener de 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Fundació Renal Jaume Arnó, a instal·lar “El bus de la salut”, projecte
de prevenció cardiovascular i renal, de les 09.30h fins a les 19.30h, del dia 15 al 18 de
gener de 2018.
Es fixa com a indret d’ubicació a la Ctra. de Miralcamp s/n (davant del CAP).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD PERMÍS DE LACTÀNCIA SRA. PORTA ALDOSA, MONTSE.

D’acord amb la sol·licitud presentada per la Sra. Porta Aldosa, Montserrat (2017/9031)
integrant de la plantilla de personal laboral, en què demana el permís de lactància
compactada per motiu del naixement de la seva filla.
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Atesa la normativa vigent en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
personal al servei de les administracions públiques, la Junta de Govern, per unanimitat del
membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. Porta Aldosa, Montserrat, integrant de la Plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament, el gaudiment del permís de lactància en jornades senceres.
Segon. Les condicions d’aquest permís són les següents:
a) Lactància en jornades senceres.
b) L’inici del període del permís ha de ser consecutiu al finiment del permís de
maternitat.
c) Durada:
24 dies laborables
Inici:
06/02/2018
Final:
09/03/2018
Incorporació: dia laboral següent a la finalització del permís
Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a la Regidoria de Personal, Regidoria de Cultura, biblioteca
comarcal, serveis econòmics i contractació de personal perquè en tinguin constància i als
efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. LLOVERA GOMÀ, MONTSE.

D’acord amb la sol·licitud presentada per la Sra. Llovera Gomà, Montse en què demana la
reducció d’un terç de la jornada de treball amb la percepció d’un 80% de les retribucions per
tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys en base a la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques.
D’acord amb el que determina la normativa següent:
•
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (art. 94)
•
Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’import sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de
23 de març)
•
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures relatives a la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya.
•
Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP)
•
Acord-Conveni de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de
Mollerussa.
•
Referència doctrinal González Perez, J i González Navarro, F
D’acord amb els antecedents exposats i els informes al respecte, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Llovera Gomà, Montse que figura a l’annex de personal laboral
d’aquest Ajuntament, que redueixi la jornada laboral en un terç per tenir cura d’un fill/filla
menor de sis anys amb dret a percebre el 80,00% de la retribució.
Segon. Les condicions d’aquesta autorització són les següents:
•
Reducció d’un terç de l’horari laboral setmanal amb el 80,00% de la retribució.
•
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 hores.
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•
•

Durada: A petició de la persona interessada, la durada s’entendrà a partir del
dia 26/01/2018
Advertir la persona sol·licitant que la renúncia a aquest dret implicarà
l’abandonament definitiu de la pretensió, que es concreta en la reducció de la
jornada, i ja no podrà exercir-se de nou.

Altres condicions:
•
La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del fill/a menor de sis
anys.
•
No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant,
llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini
establert.
•
La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat,
retribuïda o no.
•
Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat.
Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a la Regidoria corresponent, a Règim Intern i a Contractació
de personal. Igualment, se’n donarà trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als
efectes oportuns.
24.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 01/2018

Vista la relació núm. 1/2018 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 1/2018, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 01/2018.

Vista la relació núm. 2018/01 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 14 expedients i que importa la quantitat
640,62 €.
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Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/01, corresponent al període entre els dies 11 al 17 de desembre de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa 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, SOREA SA, als efectes oportuns.
26.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 02/2018.

Vista la relació núm. 2018/02 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 13 expedients i que importa la quantitat
640,62 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/02, corresponent al període entre els dies 18 al 31 de desembre de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa 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, SOREA SA, als efectes oportuns.
27.

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES - AV. DEL CANAL
NÚM.3.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
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Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat a l’Av. del Canal, 3, amb referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ, propietat de BISBAL PONS, JAUME (40811515Q), es vol destinar
a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb BISBAL PONS, JAUME (40811515Q), propietari
del solar ubicat a l’Av. del Canal, 3, amb referència cadastral 4805304CG2140N0001HJ.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, el senyor Jaume Bisbal Pons, major d’edat, amb DNI 40811515Q, domiciliat al C/ Belianes,
2 de Mollerussa (25230).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jaume Bisbal Pons
en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i efecte
d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en determinats
indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints particulars propietaris de
solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Que el senyor Jaume Bisbal Pons és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les quanties
següents:
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Solar
Av. del Canal, 3

Referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ

IBI 2017
2.184,52

Clavegueram 2017
136,38

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
de vehicles,
CONVENEN
Primer. El senyor Jaume Bisbal Pons autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la utilització
temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de
vehicles.
Segon. El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018 i el dia 31 de
desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.
Tercer. Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a l’IBI de
naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar objecte del conveni, o la
part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament
mitjançant compensació.
Quart. El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic requisit d’un
preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser objecte de denúncia,
també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la prevista en l’apartat anterior, en el
qual cas quedarà resolt al venciment del termini de vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest conveni,
les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran aquesta
naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat de les
esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via pública, enllumenat públic
i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures provisionals,
inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per part de l’Ajuntament de
Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres,
guixetes, marquesines i similars.
Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos
d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar
denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el
segon any i un 25% el tercer any.
Atès que el solar es troba actualment completament tancat amb paret d’obra de 2 metres d’alçada i
amb accés mitjançant porta metàl·lica, en qualsevol dels supòsits de finalització d’aquest conveni, sigui
anticipadament o per finalització de qualsevol de les seves pròrrogues, l’Ajuntament haurà de retornar
el solar en els condicions que ara es troba respecte del tancament i la porta d’accés, corrent al seu
exclusiu càrrec les despeses que puguin meritar-se per aquest motiu.
Setè. El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap relació
arrendaticia.
Vuitè. La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
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L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que pugui
derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les d’instal·lació i
desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es puguin derivar de la seva
explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,

-------------------28.

APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ SANTA CRISTINA
NÚM. 1.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al carrer Santa Cristina 1, amb referència cadastral
4809935CG2140N0001TJ, propietat de Maria Capdevila Capdevila (40682123E),
representada en aquest acte per Jose Luis Capdevila Vázquez (78068536G), es vol destinar
a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb JOSE MARIA CAPDEVILA VÁZQUEZ
(78068536G) en representació de MARIA CAPDEVILA CAPDEVILA (40682123E), propietaria
del
solar
ubicat
al
carrer
Santa
Cristina
1,
amb
referència
cadastral
4809935CG2140N0001TJ.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

TEMPORAL

DE

SOLARS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en el
seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, el senyor Jose Luis Capdevila Vázquez, en representació de Maria Capdevila Capdevila,
major d’edat, amb DNI 78068536G, domiciliat al C/ Montserrat, 43 d’Arbeca (25140).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jose Luis Capdevila
Vázquez en representació de Maria Capdevila Capdevila,
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i efecte
d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en determinats
indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints particulars propietaris de
solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Que la senyora Maria Capdevila Capdevila, representada per Jose Luis Capdevila Vázquez, és titular del
següent solar gravat pels tributs i amb les quanties següents:
Solar
C/ Santa Cristina, 1

Referència cadastral
4809935CG2140N0001TJ

IBI 2017
179,90

Clavegueram 2017
11,23

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
de vehicles,
CONVENEN
Primer. El senyor Jose Luis Capdevila Vázquez, en representació de Maria Capdevila Capdevila,
autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la utilització temporal del solar anteriorment indicat, als
efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segon. El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018 i el dia 31 de
desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.
Tercer. Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a l’IBI de
naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar objecte del conveni, o la
part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament
mitjançant compensació.
Quart. El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic requisit d’un
preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser objecte de denúncia,
també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la prevista en l’apartat anterior, en el
qual cas quedarà resolt al venciment del termini de vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
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Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest conveni,
les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran aquesta
naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat de les
esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via pública, enllumenat públic
i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures provisionals,
inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per part de l’Ajuntament de
Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres,
guixetes, marquesines i similars.
Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos
d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar
denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el
segon any i un 25% el tercer any.
Setè. El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap relació
arrendaticia.
Vuitè. La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que pugui
derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les d’instal·lació i
desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es puguin derivar de la seva
explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,

-------------------29.

ATORGAMENT AL SR. CARLOS BERDUN AZAGRA D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00015-9906N.

Vist l’expedient tramitat per Carlos Berdun Azagra (amb DNI 40859650 N ) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Carlos Berdun Azagra
DNI: 40859650 N
Núm. expedient: 25137-2017-00073-9650N
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Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: juny 2019
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
30.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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