AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 18 d’octubre 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 de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, i Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor, Sr. Josep Àngel Lavin Llano .
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 1.947,20€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

112/2018
CORPORACIÓ ALIMENTARIA DE GUISSONA,S.A
PLAÇA MANUEL BERTRAND, 10
823,00
411,50
0,00
0,00
360,48
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

110/2018
NEUS PUIG BRUFAU
FERRER I BUSQUETS, 89
408,,60
204,30
11,50
0,00
150,00

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

211/2018
PALAU TAPIES JAIME
C/ JAUME I, 22
0,00
0,00
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:

212/2018
C.P ONZE DE SETEMBRE
C/ ONZE DE SETEMBRE, 15
46,20
23,10
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:

213/2018
LLOBET BELLMUNT JOSEP MARIA
AVINGUDA DE LA PAU, 15 3-1
0,00
0,00
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:

215/2018
HAMZA ELAYOUCHI
C/ BALMES, 21
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00
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3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’ORES NÚM. 2018/216 PRESENTADA
PER NEDGIA CATALUNYA SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 11
d’octubre de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/10246 de data
16 d’octubre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres nova escomesa al carrer Catalunya, 17.

PEM: 250,00€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.

5a.

6a.

7a.
8a.
9a.
10a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
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Pressupost de l’obra:

250 €

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

5,00 €
12,00 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, 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.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2018/111,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

250 €

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns
4.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES
MASMOVIL BROADBAND SAU.

NÚM.2018/214

PRESENTADA

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per MASMOVIL BROADBAND SAU i de l’informe
emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
ASSUMPTE: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. 2018/214 PRESENTADA PER
MASMOVIL BROADBAND SAU
Examinada la documentació aportada a la sol·licitud de llicència instada per MASMOVIL
BROADBRAND SAU, amb número de registre d’entrada 2018/9382 de data 1 d’octubre de
2018, per a l'execució de la següent obra:
Projecte de construcció d’infraestructures de telecomunicacions.
INFORMO:
1. Les obres consisteixen en realitzar actuacions a diferents zones del municipi.
Bàsicament aquestes consisteixen en la construcció d’arquetes i de nova canalització
des de les existents fins a les arquetes noves.
2. El pressupost de les obres a realitzar es de 12.585,17€
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CONCLUSIO:
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.

2a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

3a.

El termini per a iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les és de 5 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podrán iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

4a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.

5a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.

Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Aquest és l'informe que emet el Facultatiu que subscriu, donat als efectes oportuns. »
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

12.585,17€
251,70 €
125,85 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, 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.- Concedir a MASMOVIL BROADBRAND SAU la llicència municipal d’obres 2017/75,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
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perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

12.585,17€
251,70 €
125,85 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

5. APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE
COMUNICACIONS BASADA EN CABLE DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA PRESENTAT PER MASMOVIL BROADBAND, SAU.
Vista la sol·licitud presentada per MASMOVIL BROADBAND, SAU per mitjà de la qual es
demana l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’ampliació del Pla de desplegament d’una
xarxa de comunicacions basada en cable de fibra òptica al municipi de Mollerussa.
Atès que l’article 36.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions,
estableix que les administracions públiques han d’aprovar els plans de desplegament o
instal·lació de xarxes de comunicacions electròniques que els presentin els operadors de
comunicacions electròniques, entenent-se aprovat per silenci administratiu si transcorreguts
dos mesos des de la seva presentació no s’hagi dictat resolució expressa.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals NR 128/2018 de data 17 d’octubre, en el que
es constata que el document d’ampliació del Pla de desplegament dona compliment als
requeriments tècnics establerts a l’esmentada Llei 9/2014, de 9 de maig, General de
Telecomunicacions així com al normativa urbanística vigent.
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 núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Aprovar l’ampliació del PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE COMUNICACIONS
BASADA EN CABLE DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, presentat per
MASMOVIL BROADBAND, SAU.
Segon. Notificar-ho a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos legals adients.
6.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 5 “Projecte d’Urbanització de la Vila Closa. Fases
2 i 3. Àmbit Pla de Barris exp 03/2018”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Projecte d’Urbanització de la Vila Closa. Fases 2 i 3. Àmbit Pla de
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Barris exp 03/2018”.
”.
Núm. Certificació: Núm. 5
Import: 175.063,45
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Aroa Guardiola i
Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, SERBONIU S.L.
Vist l’informe d’Intervenció, 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.

7.

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS, EXP. NÚM. 2626 A PETICIÓ DE BALTRONS
MOLLERUSSA SL; TALLER DE REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA AMB
RENTAT; POL. IND. RONDA PONENT CTRA. TORREGROSSA NÚM. 26.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

Atesa la sol·licitud de llicència d’activitats relativa a l’expedient següent:
EXPEDIENT D’ACTIVITAT NÚMERO: 2626
Titular de l’activitat: BALTRONS MOLLERUSSA, SL
Denominació: taller de reparació de maquinària agrícola amb rentat
Emplaçament: Polígon Industrial Ronda Ponent – Ctra. Torregrossa núm. 26
Resultant que, complimentats els tràmits previs necessaris, els òrgans competents han
emès els informes preceptius corresponents.
En els esmentats informes, s’hi indiquen determinades mesures preventives, de control o de
garantia, que són vinculants per la concessió de la llicència.
Atenent el contingut de la documentació tècnica aportada i resultant que l’informe de l’òrgan
competent és FAVORABLE, 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, la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Primer. Proposar l’atorgament de llicència d’activitats (Referència d’expedient núm. 2626) a
Baltrons Mollerussa, SL, conforme a les prescripcions indicades en l’informe proposta de
resolució lliurat en data 11 d’octubre de 2018 pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon. Notificar a l’interessat la proposta de resolució, acompanyada de la còpia
diligenciada de l’informe proposta dels Serveis Tècnics Municipals, a fi i efecte que durant el
termini de 15 dies hàbils puguin formular-hi les al·legacions que estimin oportunes.
La Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient als
interessos municipals.
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8.

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS
DINS L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA.
CONVOCATÒRIA 2017. RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DE JUSTIFICACIÓ.

Es retira de l’ordre del dia.
9.

DONAR COMPTE: SUBVENCIONS DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ.
CONVOCATÒRIA 2018

Vista la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, publicada al
DOGC núm 7721, de 8 d’octubre de 2018.
Vista l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, publicada al DOGC núm
7713, de 26 de setembre de 2018.
L’objecte d’aquesta subvenció són accions d'experiència laboral, de formació i coordinació i
suport per a les línies següents:
1.Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga
durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del
Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45
anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:
- PANP 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.
- PANP 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de
formació.
Nombre de contractes preassignats:

ENTITAT

Dada referència
(Atur)
NCP12

NCP6 TOTAL

Ajuntament de Mollerussa

784

2

4

6

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

708

2

5

7

2.Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
(PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:
- PRGC 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de
formació.
- PRGC 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de
formació.
Nombre de contractes preassignats:
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ENTITAT
Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Unitats
familiars
(RGC)

NCP12

122

1

NCP6 TOTAL
6

7

3.Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus
d'acció en funció de la durada:
- DONA 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de
formació.
Nombre de contractes preassignats:

ENTITAT

Dada referència
(Atur)
NCP12

Ajuntament de Mollerussa

784

1

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

708

2

D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, la
durada de les accions de formació són:
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima
de 200 hores.
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.
Els beneficiaris són els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus
organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives
d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a
aquelles, per a les línies de subvencions previstes 1, 2, 3 i per les accions de coordinació i
suport. Els beneficiaris han de complir els requisits recollits a la base 4 de l'annex 1 de les
bases.
La quantia de les subvencions s'estableixen mitjançant mòduls econòmics:
- El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral és:
Mòdul mensual: 1.563,33 euros
Mòdul diari: 51,40 euros
En conseqüència, el mòdul unitari de les contractacions previstes en aquesta Resolució
és 18.760,00 euros per a un contracte de 12 mesos i 9.380,00 euros per a un contracte
de 6 mesos. La determinació d’aquest mòdul s’especifica a l’article 12.2.1.
- El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/participant multiplicat pel
nombre d'hores de l'acció de formació. Aquest mòdul s’especifica a l’article 12.2.3 i a l’Annex
4 de la convocatòria amb la relació de les accions transversals.
- El mòdul econòmic per la concessió de la subvenció de l'acció de coordinació i suport
d'acord amb la durada prevista a l'article 8.4 d'aquesta Resolució, de 1.633 hores és de
32.528,96 euros, en conseqüència el preu hora és 19,92 euros.
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Les actuacions subvencionades s’han de desenvolupar d’acord amb la base 5 i s'hauran
d'iniciar, com a màxim, el 29 de desembre de 2018 i finalitzar:
- Les accions d'experiència laboral i les accions de formació vinculades als contractes
de treball de 6 mesos, com a màxim el 30 d'agost de 2019 inclòs.
- Les accions d'experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de
treball de 12 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 28 de febrer de 2020
inclòs.
- L'acció de coordinació i suport ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de març de
2020 inclòs.
Cal presentar documentació sobre l’inici del programa, d’acord amb l’article 7 i sobre
l’execució d’acord amb els articles 13 i 14.
El període per presentar les sol·licituds és de 15 dies naturals, comptant des de l’endemà de
la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, del 9 d’octubre de 2018 fins al dia 23 d'octubre
de 2018.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
- Memòria tècnica i econòmica del Projecte que ha d'incloure els punts següents:
- Presentació de l'entitat i descripció general del projecte.
- Marc del projecte. Objectius general, objectius específics i resultats esperats.
- Desenvolupament de les activitats per a cada una de les línies.
- Metodologia i calendarització.
- Indicadors quantitatius i qualitatius d'avaluació.
- Resum econòmic i annexos del càlcul de la subvenció.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació, publicada al DOGC núm 7721, de 8 d’octubre de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.

10.

DONAR COMPTE: PREMI TERESA ROVIRA I COMAS A LA INNOVACIÓ A LES
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES, PER A L'ANY 2018.

Vista la Resolució CLT/2262/2018, de 20 de setembre, de convocatòria per a la concessió
del Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques, per a l'any
2018, publicada al DOGC núm 7721, de 8 d’octubre de 2018.
Vista l’Ordre CLT/214/2017, de 14 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió del Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques
públiques, publicada al DOGC núm 7460, de 22 de setembre de 2017.
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El Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques publiques té per objectiu
contribuir al reconeixement públic d'aquelles biblioteques públiques de Catalunya que,
durant l'any anterior a la concessió del premi, hagin dut a terme projectes innovadors i
hagin creat o reforçat la seva imbricació en el territori a traves de la creació d'una xarxa
social, amb la implicació de diversos agents.
Els beneficiaris són les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de
Catalunya que, individualment o conjuntament amb altres biblioteques del Sistema, hagin
dut a terme projectes innovadors i de creació de xarxa social durant l'any anterior a la
concessió del premi.
La biblioteca guanyadora del premi rep un paquet d'activitats de celebració i de dinamització
fet a mida per a la biblioteca valorat en 1.000 euros més IVA i es concedeix un accèssit a la
biblioteca finalista, que consisteix en cursos de formació del Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya, valorat en 500 euros.
Els premis són compatibles amb qualsevol subvenció o ajut que la biblioteca candidata
obtingui o hagi obtingut amb relació al projecte presentat.
El període per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d'aquesta Resolució
al DOGC, del 9 d’octubre de 2018 fins el 26 de novembre del 2018.
La Resolució de concessió del premi es farà pública el 14 de desembre.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
- Document explicatiu del projecte i del context de la biblioteca per a la qual es proposa
la concessió del premi, d'un màxim de 10 pàgines (amb lletra de 12 punts i a espai
simple).
- Un vídeo explicatiu, d'una durada màxima de 6 minuts i d'un màxim de 2GB. El vídeo
ha d'incloure, com a mínim, els continguts següents:
Presentació de la biblioteca (equip professional, trets distintius, estratègies,
etc.).
Presentació del projecte realitzat durant l'any anterior al de la publicació de la
convocatòria (descripció, sentit de les activitats realitzades, impacte, etc).
Avals del programa presentat per la biblioteca, com ara opinions d'especialistes
i personatges rellevants, d'entitats, d'usuaris, etc.
- En cas que la sol·licitud sigui d'un grup de biblioteques, document de nomenament de
la persona representant o apoderada única del grup, d'acord amb l'article 5 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució CLT/2262/2018, de 20 de setembre, de
convocatòria per a la concessió del Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les
biblioteques públiques, per a l'any 2018, publicada al DOGC núm 7721, de 8 d’octubre de
2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
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11.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50
ANYS, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2
DEL TEATRE L’AMISTAT DIVERSOS DIES D’OCTUBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Xavier Casals, en
representació de Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, en què
demanen autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat els dies 25 i 30
d’octubre, per realitzar-hi reunions de la colla.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.10.2018 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és
coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar als Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys la
utilització de la sala 2 de l’Amistat els dies 25 i 30 d’octubre, a partir de les 20.30h,
per realitzar-hi reunions de la colla.
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.
 S’haurà de respectar l’aforament total.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fumar.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció
d’incendis.
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En cas de d’emergència trucar al 112.
En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre
l’Amistat.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD ESCOLA EL SITJAR DE LINYOLA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 25
D’OCTUBRE DE 2018

Vista la petició presentada per la Sra. Imma Mateu Ponsa, en representació de l’escola El
Sitjar de Linyola, en què demana autorització per utilitzar un espai del Parc Municipal el dia
25 d’octubre, migdia, per poder dinar i un espai en cas de pluja.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.10.2018 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’escola El Sitjar de Linyola, la utilització de l’espai del Parc Municipal el
dia 25 d’octubre, migdia, per poder dinar i el pavelló poliesportiu, en cas de pluja.
Caldrà que es posin en contacte amb el Departament d’Esports a fi de coordinar l’ocupació
de l’espai.
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:
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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.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

S’haurà de respectar l’aforament total.

Està prohibit fer foc sense permís.

S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB (A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB (A) (LAeq, 30
minuts) a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i
festius.

S’haurà de deixar lliures els recorreguts i les portes d’emergència.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”

13.

SOL·LICITUD DE DAYANA MARCELA PÉREZ LÓPEZ DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE
L’AMISTAT EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dayana Marcela Pérez
López, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat el dia 27
d’octubre, de les 17.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi obres teatrals, balls i
pica-pica.
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 10.10.2018 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. Dayana Marcela Pérez López la utilització de la sala de
ball de l’Amistat el dia 27 d’octubre, de les 17.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi
obres teatrals, balls i pica-pica.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
 S’haurà de respectar l’aforament total 200 persones.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola,
 Tenir localitzats els extintors de la instal·lació i en cas de d’emergència
trucar al 112.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL
TEATRE L’AMISTAT EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Moustapha Thiandoum, en
representació de l’Associació Senegalesa Mollerussa, en què demana autorització
per utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 28 d’octubre de 2018 per
realitzar-hi una assemblea general extraordinària.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Desestimar a l’Associació Senegalesa Mollerussa la utilització de la sala de
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ball del Teatre l’Amistat el dia 28 d’octubre per realitzar-hi una assemblea general
extraordinària ja que la sala està ocupada per una altra activitat.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.

15.

SOL·LICITUD DELS AMICS I AMIGUES DE LA BANQUETA EN QUÈ
DEMANEN MATERIAL DIVERS PELS DIES 20 I 28 D’OCTUBRE DE 2018

Es dóna compte de la petició presentada per la Sra. Mercè Coll, en representació
dels Amics i Amigues de La Banqueta, en què demana 6 taules i 30 cadires pel dia
20 d’octubre, en motiu de fer un dinar per agraïment en la plantada dels 100
arbres que es realitzen; i 3 taules, pel dia 28 d’octubre de 2018, en motiu de la
inauguració de la nova tanca construïda del Salt del Duran.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de
Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició dels Amics i Amigues de La Banqueta del següent
material:
-Dia 20 d’octubre: 6 taules i 30 cadires, per fer un dinar d’agraïment de la plantada
dels 100 arbres que es realitza.
-Dia 28 d’octubre: 3 taules, per la inauguració de la nova tanca construïda al Salt
del Duran.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap
responsabilitat per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD CLUB NATACIÓ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE L’ESCOLA IGNASI PERAIRE
EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa M. Ribera Vidal, en
representació del Club Natació Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el
pavelló de l’escola el dia 27 d’octubre de 2018, a partir de les 14.00 h, per organitzar una
competició de piscina.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

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

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 28.09.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. Rosa M. Ribera Vidal, en representació del Club Natació
Mollerussa la utilització del pavelló de l’escola el dia 27 d’octubre de 2018, a partir de les
14.00 h, per organitzar una competició de piscina
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
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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.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

S’haurà de tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

S’haurà de respectar l’aforament per aquesta activitat.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC

Respectar aforament d’aquesta activitat.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

17.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 7 DE
NOVEMBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en
representació del Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per
utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 7 de novembre, de les 09.00h fins a les 14.00h,
per realitzar-hi una conferència en motiu amb el “Dia de la Ciència” adreçat a
l’alumnat de secundària del Pla d’Urgell.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 04.10.18 i d’acord amb l’informe
de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador
d’aquesta activitat aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment
conferides, DECRETA:
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Primer. Autoritzar a Centre de Recursos Pedagògics la utilització del Teatre
l’Amistat el dia 7 de novembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una
conferència en motiu amb el “Dia de la Ciència” adreçat a l’alumnat de secundària
del Pla d’Urgell.
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
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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.
 S’haurà de respectar l’aforament total de 680 persones (segons 7.3.4.3. de
la memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
 Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les
portes d’emergència, i tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
 Aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar
al 112 i seguir les instruccions del personal de l’Amistat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA PER FER ÚS SOCIAL DEL
PATI DE L’ESCOLA EL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2018.

Vista la petició de la Sra. Elisabet Escolà, en representació de l’AMPA Escola Les Arrels,
sol·licitant autorització municipal per a utilitzar el pati de l’escola el dia 21 d’octubre de
2018, de les 16.00 h a les 20.00h, per a fer un berenar de benvinguda a les famílies.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social i que no suposin l’establiment d’obligacions
contractuals o de qualsevol altra mena. Això no obstant, es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
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competents en matèries extraordinàries amb data 11.10.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Escola Les Arrels per per a utilitzar el pati de l’escola el dia 21
d’octubre de 2018, de les 16.00 h a les 20.00h, per a fer un berenar de benvinguda a les
famílies
CONDICIONANTS:
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112
S’haurà de tenir localitzats els extintors del recinte
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC
Prohibit fumarr.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Respectar l’aforament per aquesta activitat.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.

19.

SOL·LICITUD
CREU
ROJA
MOLLERUSSA
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE LOTERIA AL
RECINTE DEL MERCAT SETMANAL DIVERSOS DIMECRES DE L’ANY
2018.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jonatan Niubó Parramon, en representació de
Creu Roja el Pla d’Urgell, en què demana autorització per posar una parada de
venda de loteria al recinte del mercat setmanal, diversos dimecres de l’any 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Jonatan Niubó Parramon, en representació de Creu Roja
el Pla d’Urgell, per posar una parada de venda de loteria al recinte del mercat
setmanal els dies 17, 24 i 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de
desembre de 2018.
El lloc d’ubicació serà a la parada del Canal núm. 107A de 4m..
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”

20.

SOL·LICITUD DE DESISTIMENT DE LA
MISIONERO MUNDIAL DE MOLLERUSSA.

IGLESIA

MOVIMIENTO
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Juliana Liseth Salgado, en
representació de la Iglesia Movimiento Mundial de Mollerussa, en què demana el
desistiment de l’acord adoptat en la Junta de Govern del dia 4 d’octubre de 2018,
en què demanava la utilització de la utilització del Parc Municipal el dia 27
d’octubre de 2018 per fer un concert cristià.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Iglesia Movimiento Misionero
Mundial de Mollerussa per al desistiment de l’acord adoptat a la Junta de Govern
del dia 4 d’octubre 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 JUNTA LOCAL AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER PENJAR UN LLAÇ DE COLOR ROSA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Sandra Girabet, en
representació de la Junta Local AECC Mollerussa, en què demana penjar un llaç de
color rosa (que és el símbol del tractament de la malaltia) el proper dia 19
d’octubre de 2018 a la façana de l’Ajuntament, en motiu del Dia Internacional
Contra El Càncer, de les 9.00h a les 21.00h.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Junta Local AECC Mollerussa, a penjar un llaç de color rosa
(que és el símbol del tractament de la malaltia) el proper dia 19 d’octubre de 2018
a la façana de l’Ajuntament, en motiu del Dia Internacional Contra El Càncer, de les
9.00h a les 21.00h.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.

22.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 518

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència
municipal de Gual Permanent, número 518 ubicada al carrer Urgell, 4, i que figura
com a titular a favor de Gabriel Espart Rebolleda.
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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 518, ubicada al carrer Urgell núm. 4, i que figura com a
titular a favor de Gabriel Espart Rebolleda.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica
singular.
Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donarne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
23.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1003

Examinat l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència
municipal de Gual Permanent, número 1003 ubicada al carrer Montsec, 2, i que
figura com a titular a favor de Bobinatges Espart SL.
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 1003, ubicada al carrer Montsec núm. 2, i que figura
com a titular a favor de Bobinatges Espart SL.
Segon. L’efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica
singular.
Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donarne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.”
24.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1401

Examinat l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència
municipal de Gual Permanent, número 1401 ubicada al carrer Acadèmia, 1, i que
figura com a titular a favor de Jordi Pedrós Fauria.
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:
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Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de
Gual Permanent, número 1401, ubicada al carrer Acadèmia, 1, i que figura com a
titular a favor de Jordi Pedrós Fauria.
Segon. L’efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica
singular.
Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donarne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.”
25.

RECONEIXEMENT DEL 4t. TRIENNI A LA Sra. SOLE PRIETO, Beatriz

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor de la Sra.
SOLE PRIETO, Beatriz de la plantilla de personal laboral indefinit, escala administració
especial, categoria tècnica especialista (Ref. 069), el 4t. trienni d’ordre del Subgrup C1, des
del dia 15 d’octubre de 2018.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. SOLE PRIETO, Beatriz de la plantilla de personal
laboral indefinit d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar de biblioteca, el
4t. trienni d’ordre, del Subgrup C1, des del dia 15 d’octubre de 2018 i amb efectes
econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.

26.

RECONEIXEMENT DEL 4t. TRIENNI AL Sr. BALAGUÉ LINARES, Jordi

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr.
BALAGUÉ LINARES, Jordi que forma part de la plantilla de personal laboral subescala
Serveis Especials, personal d’oficis instal·lacions (ref. 106), el 4t. trienni d’ordre del Grup B
des del dia 5 d’octubre de 2018.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. BALAGUÉ LINARES, Jordi de la plantilla de personal
laboral d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball encarregat Sala Teatre Amistat el
4t. trienni d’ordre del grup B, des del dia 5 d’octubre de 2018 i amb efectes econòmics
des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
27.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. GABARRA ROSINACH, Gemma
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Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la
Sra. Gabarra Rosinach, Gemma membre integrant de la plantilla de personal funcionari,
subescala auxiliar, Grup C2 (ref. 109).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Gabarra Rosinach, Gemma (Grup C2, ref. 109)
adscrita a l’escala Administració General, Subescala Auxiliar, de la plantilla de personal
d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C2 (5è. d’ordre) a partir del dia 1 d’octubre de
2018 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
28.

RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI AL Sra. TORRES ARGELICH, SÍLVIA

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la Sra.
TORRES ARGELICH, Sílvia, membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI
d’aquest Ajuntament, en el lloc de treball de comunicació i premsa, Grup A1, (Ref. 107).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. TORRES ARGELICH, Sílvia que ocupa, en la
plantilla de personal municipal el lloc de treball de comunicació i premsa (Ref. 107), adscrit
a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal Funcionari
d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A1 (6è. d’ordre), a partir del dia 2 d’octubre de
2018 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
29.

RECONEIXEMENT DE L’11è. TRIENNI AL SR. PEREZ CEBRIAN, JUAN JOSÉ

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer l’11è. trienni del subgrup C1 a
favor del Sr. PÉREZ CEBRIAN, JUAN JOSÉ de la plantilla de personal funcionari d’aquest
Ajuntament, adscrit a l’Escala Administració Especial: Serveis Especials, Cos de la Policia
Local, Escala Bàsica, Ref. 017 amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2018.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. PÉREZ CEBRIAN, JUAN JOSE de la plantilla de
personal funcionari d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’Agent de la Policia
Local (Ref. 017), l’11è. trienni d’ordre del Subgrup C1* des del dia 1 d’octubre de 2018 i
amb efectes econòmics des del mes de venciment.
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i als serveis econòmics corresponents.

30.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 35/2018

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 58.189,48€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 18 d’octubre existeixen 233
factures sense consignació pressupostaria per import global de 140.435,15€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures número 35/2018, per import global de 58.189,48€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.

31.

RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ NÚM. 7/2018

Vista la relació número 7/2018, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 25 expedients i que importa la quantitat de
927,00 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
liquidacions.

l’esmentada

relació

de

contribuents

i

les

corresponents

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.- Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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32.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 8/2018

Vista la relació núm. 8/2018 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 6
expedients i que importa la quantitat de 807,74 €.
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 8/2018, 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.
33.

TARGETA RESIDENTS ZONA BLAVA EXERCICI 2018. EXPEDIENTS APROVATS:
RELACIÓ 08/2018.-

Ates 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.
Atesa la relació de sol·licituds presentades per persones interessades i les quals reuneixen
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. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2018, a
les persones que figuren en la relació número 08/2018, conforme els expedients
individualitzats que la integren. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxes conforme a
allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
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Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.

34.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.-

No hi va haver assumpte d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i cinc minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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