AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 13 de desembre 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 acctal. Sr. Josep Simó Ribera
i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano i Sra. Dolors Bargalló
Vidal i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència els regidors, Sr. Marc Solsona Aixalà , i Sr. Xavier Roure Greoles.
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 111,39€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

263/2018
CAMARASA LLOBERA NÚRIA
C/ TRAVESSERA TARRAGONA, 1A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:

264/2018
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Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

MIQUEL GIRIBET ANTONIO
C/ LLUIS MILLET, 14
74,26
37,13
0,00
0,00
0,00

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 2 “REURBANITZACIÓ AV. CATALUNYA. PLA
BARRIS. AM3 MEMÒRIA”.

Es retira de l’ordre del dia.

4.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 7 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 2A.” 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 BARRIS. FASE 2A.” EXP. 03/2018.

Núm. Certificació: Núm. 7
Import: 167.540,94€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Cristina Clotet
Torres i Sra. Esther Gatnau Torres 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.

5.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
CIRCUIT URGELLENC SA PER A L’EXHIBICIÓ DE CINEMA COMERCIAL A LA
SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL DE MOLLERUSSA.

Es dóna compte el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Circuit
Urgellenc, SA per a l’exhibició de cinema comercial a la Sala d’actes del Centre Cultural de
Mollerussa.
Considerant l’interès de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Circuit
Urgellenc SA per a l’exhibició de cinema comercial a la Sala d’actes del Centre Cultural de
Mollerussa, conforme a les clàusules que figura en l’annex d’aquest acord.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni de
col·laboració i el seu annex, aprovat.
Tercer. Notificar el present acord a Circuit Urgellenc SA, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals i Regidories competents.
“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I CIRCUIT
URGELLENC SA PER A L’EXHIBICIÓ DE CINEMA COMERCIAL A LA SALA D’ACTES
DEL CENTRE CULTURAL DE MOLLERUSSA.
A la ciutat de Mollerussa, 21 de desembre de 2018.
REUNITS
D’una banda, Circuit Urgellenc, SA, Societat de Responsabilitat Limitada, amb domicili
social a Afores, s/n de 25335 PENELLES amb CIF A-25042169, representada pel Sr. Pere
Aumedes, major d’edat, amb DNI 40886155K, i amb qualitat d’administrador solidari, i que
manifesta que el seu càrrec és de plena vigència i el faculta per a atorgar el present
document, anomenant-lo en endavant “CIRCUSA”.
D’una altra, l’Ajuntament de Mollerussa, amb domicili social a la Plaça de l’Ajuntament,
núm. 1 de MOLLERUSSA CIF núm. P-2517200-H representat pel Sr. Marc Solsona Aixalà
major d’edat, amb DNI núm. 43727352M, i amb qualitat d’alcalde, i que manifesta que el
seu càrrec és de plena vigència i el faculta per a atorgar el present document, anomenant-lo
en endavant “AJUNTAMENT”
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb suficient capacitat legal per a atorgar el
present acord de les seves lliures i espontànies voluntats,
EXPOSEN
PRIMER.- Que “CIRCUSA” és una empresa d’exhibició cinematogràfica que té per objecte la
distribució i la exhibició pública de llargmetratges cinematogràfics de tot tipus i d’altres
productes audiovisuals, que compta amb els permisos i autoritzacions necessaris per tal de
dur a terme projeccions cinematogràfiques al CENTRE CULTURAL de Mollerussa
SEGON.- Que “l’AJUNTAMENT de MOLLERUSSA” està interessat que a la ciutat de Mollerussa
es pugui tornar a veure cinema d’estrena o de caire comercial, ja que des del tancament
dels cinemes Urgell hi ha un buit en aquest àmbit i que disposa d’un espai, el CENTRE
CULTURAL, on es podrien realitzar sessions de cinema.
TERCER.- Que el CENTRE CULTURAL està equipat amb les infraestructures tècniques
necessàries.
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QUART.- Que ambdues parts estan d’acord que les tasques d’exhibició cinematogràfica i
audiovisual les dugui a terme “CIRCUSA” en qualitat d’empresa exhibidora, segons les
condicions que s’exposen en aquest contracte.
I conformes amb les intencions i objectius exposats, les parts subscriuen el present conveni
d’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA DE CINEMA COMERCIAL d’acord amb els següents:
CONVENEN
PRIMER.- Objecte
El present contracte té per objecte l’exhibició per part de “CIRCUSA” de pel·lícules de
llargmetratge d’estrena i de caire comercial al CENTRE CULTURAL de Mollerussa, de manera
continuada.
SEGON .- Cessió del CENTRE CULTURAL
a) Per a facilitar que “CIRCUSA” pugui desenvolupar les activitats consistents en la projecció
i exhibició de les pel·lícules, “L’AJUNTAMENT” posa a la seva disposició el CENTRE
CULTURAL, situat al c/ Ferran Puig, 15 de Mollerussa, amb un aforament màxim de 187
espectadors i que reuneix les condicions tècniques necessàries per a dur a terme la projecció
i exhibició pública de pel·lícules de cinema i d’audiovisuals.
b) Atès que al lloc on s’hi projectaran les pel·lícules és un CENTRE CULTURAL i que
“l’AJUNTAMENT” l’utilitza per a realitzar-hi diferents activitats culturals, els termes d’aquesta
cessió d’ús a “CIRCUSA” no és en exclusiva i en qualsevol horari, sinó només per als dies,
les hores i en les condicions que per a l’exhibició de pel·lícules i/o productes audiovisuals
s’estableixen més endavant, i que en cap cas no han d’afectar els altres usos i compromisos
del CENTRE CULTURAL.
c/ “CIRCUSA” pagarà mensualment, la quantitat de QUATRE-CENTES VINT-I-CINC euros
(425,00€) mensuals en concepte de cànon d’us de la sala i equipaments
TERCER.- Condicions Tècniques
“L’AJUNTAMENT” titular del CENTRE CULTURAL, en virtut d’aquest contracte hi aporta, les
instal·lacions i el seu òptim manteniment, així com la conservació i la revisió de la pantalla
de projecció, l’equip de so, l’equip de llums, la neteja i, en general, el bon estat del CENTRE
CULTURAL.
“CIRCUSA” aporta per a cada passi, el personal necessari per a les projeccions, la venda de
les entrades, pel servei de bar de productes típics de cinema (crispetes, llaminadures, etc.),
i per a una correcta acomodació i vigilància de la sala, mentre duri l’activitat, a més de
realitzar la neteja de les sessions de cinema que s’hi realitzin.
La forma d’exhibició de les pel·lícules serà en el sistema digital. El CENTRE CULTURAL ha de
tenir com a equipaments tècnics una pantalla de 6x3,50, un projector digital i un sistema
d’amplificació de so professionals i tècnicament homologats amb les característiques de
ressonància de la sala.
QUART.- Condicions Legals
a) L’exhibició de les pel·lícules serà oficial. Això implica que el CENTRE CULTURAL, ha d’estar
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donat d’alta com a sala d’exhibició cinematogràfica en el Registre Oficial del Departament de
Cultura. En qualsevol cas, al tractar-se d’una cessió d’ús del Teatre, “CIRCUSA” haurà de
disposar del corresponent bloc d’entrades numerades, tenint en compte que per a cada
projecció caldrà omplir els formularis de control legal exigibles per a aquest tipus
d’explotació, o donar-se d’alta a un sistema de venda d’entrades informatitzat a una
empresa homologada.
b) En cas que el CENTRE CULTURAL no estigués donat d’alta en el Registre esmentat, serà
“CIRCUSA” qui assumirà l’obligació de l’alta i les obligacions complementaries detallades a
l’apartat anterior.
c) En qualsevol cas, serà responsabilitat de “CIRCUSA” complir les obligacions legals que es
derivin de l’activitat econòmica d’exhibició cinematogràfica i audiovisual, tals com liquidar els
impostos fiscals i els drets d’autor que corresponguin en cada moment.
CINQUÈ.- Divulgació i Promoció
1) “CIRCUSA” es compromet a difondre la realització de les activitats de projecció que són
objecte d’aquest contracte a través del seu gabinet de premsa i relacions públiques, i a
portar a terme la publicitat i la divulgació en els mitjans televisius, radiofònics, premsa
escrita, etc. tant a les xarxes locals com nacionals.
- Per aquest motiu, “CIRCUSA” posarà a disposició de “L’AJUNTAMENT” de forma periòdica
els dossiers promocionals de les pel·lícules i altres elements publicitaris necessaris per a la
seva divulgació.
- “CIRCUSA” també ho anunciarà a la seva pàgina web on es podrà consultar tota la
programació i s’hi especificaran les característiques de les pel·lícules exhibides.
2) “L’AJUNTAMENT” també es compromet a donar totes les facilitats de divulgació de les
pel·lícules exhibides a través dels mitjans habituals de difusió, ja siguin radiofònics, de
premsa i oficials de la població que siguin de la seva competència i fer-ne el màxim de
divulgació.
SISÈ.- Programació habitual
a) “CIRCUSA” es compromet a projectar cinema d’estrena llargmetratge els divendres nit,
dissabtes tarda i nit, els diumenges i festius, així com els dilluns, que serà el Dia de
l’Espectador. Aquesta quantitat es pot ampliar en qualsevol moment i establir-ne una
quantitat superior, sempre de mutu acord entre ambdues parts.
En cas que la pel·lícula sigui de molt èxit o per qualsevol altre motiu d’interès, “CIRCUSA” i
“L’AJUNTAMENT” podran establir i prorrogar, de mutu acord, els dies de projecció, al marge
dels pactats explícitament en aquest apartat.
b) La responsabilitat de la tria de les pel·lícules de la programació habitual del CINEMA
COMERCIAL serà de “CIRCUSA”, que també s’encarregarà de fer la gestió de recerca de les
pel·lícules, el lloguer, les còpies necessàries i els transports.
d) “CIRCUSA” es compromet a que totes aquelles pel·lícules que disposin de còpia de
doblatge en la llengua pròpia de Catalunya, es projectaran en llengua catalana.
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SETÈ.- Gestió d’entrades
S’estableix el preu de les entrades per a les sessions en 7,20€ , amb preus reduïts de 5’20€
pels següents col·lectius: famílies nombroses i monoparentals, menors de 12 anys i majors
de 65, essent el dilluns el Dia de l’espectador amb un preu de 4,90€ i d’acord amb el que
contempla la legislació vigent per a aquests tipus d’explotació.
VUITÈ.- Condicions econòmiques
“CIRCUSA” es fa responsable de les despeses pròpies de l’activitat de cinema, com els
impostos pertinents, despeses i costos salarials, costos dels drets d’exhibició de les
pel·lícules, la logística i transport de les pel·lícules, la publicitat i difusió, connexió de fibra
dels equipis i telefonia.
“L’AJUNTAMENT” es farà càrrec de la despesa elèctrica de la sala i les despeses de
manteniment i equips de l’espai.
NOVÈ.- Vigència
El present CONVENI D’EXHIBICIÓ DE CINEMA COMERCIAL entrarà en vigor des de la seva
signatura i tindrà una durada de 2 anys renovable automàticament per períodes similars,
excepte en el cas que una de les parts notifiqui de forma fefaent a l’altra, la seva decisió de
donar-lo per conclòs, comunicant el fet amb una antelació mínima de 2 mesos.
En cas que no es produeixi aquest preavís, “CIRCUSA” com a exhibidora pot ser objecte
d’una sèrie de perjudicis respecte als contractes de programació que aquesta hagi pactat
amb tercers. En aquest supòsit, quan la manca de preavís hagi implicat un perjudici
valorable econòmicament, “L’AJUNTAMENT” haurà d’indemnitzar els corresponents danys i
perjudicis.
DESÈ.- Jurisdicció Competent
Aquest contracte té naturalesa de dret privat, i per a la resolució de qualsevol litigi que
pugui sorgir de l’aplicació o interpretació del present contracte, ambdues parts es sotmeten
expressament i formal a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida,
renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que els pogués
correspondre.
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat el present conveni, en el
lloc i en la data indicada a l’encapçalament.”
6.

CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
PER
AL
CURS
2018/2019
ENTRE
L’AJUNTAMENT
DE
MOLLERUSSA
I
L’INSTITUT
MOLLERUSSA
PER
DESENVOLUPAR ACCIONS DE CAIRE INTERGENERACIONAL AL CASAL
MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN.

Es dóna compte a la Junta de Govern de la proposta de formalització entre l’ajuntament de
Mollerussa i el centre docent “INS. Mollerussa” d’un conveni, l’objecte del qual és la
col·laboració per a la formació dels alumnes de cicles formatius de Tècnic d’atenció a les
persones en situació de dependència. Realitzant activitats compartides amb la finalitat de
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conviure i realitzar un aprenentatge mutu de coneixements i experiències entre les dues
generacions, teixint un lligam Intergeneracional.
Les diferents activitats es portaran a terme, al Casal Municipal de la Gent Gran i a les
Instal·lacions de INS. Mollerussa.
Tanmateix, també s’informa que
hi haurà una sortida de convivència per part dels
usuaris/es del Casal i de l’ alumnat participant en el projecte.
A continuació es fa una descripció de les actuacions que es portaran a terme incorporades
en el conveni i d’altres dades d’interès:
Referent del centre IES Mollerussa:
Referent del Casal Municipal:

Olga Ferré (tutora)
Carme Tudela (referent del Casal)

Aquesta modalitat de convenis es regulen d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre
ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’ Alumnat participant seran joves de :

De 1r curs del CFGM Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència
(TAPSD).


De 2n curs del CFGM Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència
(TAPSD).

Data inici de les accions :
Data finalització de les accions:

15.01.2019
21.05.2019

Descripció activitats, calendari , lloc i horari de les intervencions:
1- Visita guiada a les instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa,
presentació del servei i sessió de jocs de taula.
Lloc: instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD.
Data proposada: gener de 2019 (25 alumnes –grup desdoblat-)2 dies
(15/01/19 grup A / 22/01/19 grup B).
Horari: de 10:00h a 12:00h
2- Implementació d’ activitats artístiques i creatives per part de l’alumnat de primer
curs de TAPSD.
Lloc: instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Destinataris: usuaris del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Data proposada: febrer de 2019. (25 alumnes –grup desdoblats-) 2 dies
(05/02/19 grup A / 12/02/19 grup B)
Horari: dins la franja horària de 10:00h a 12:00h
3- Realització de tallers de costura per part d’usuaris del Casal de la gent gran de
Mollerussa.
Lloc: instal·lacions de l’ INS Mollerussa.
Destinataris: alumnat de segon curs de TAPSD (21 alumnes grup sencer)
Dates proposada: 07/03/19, 14/03/19 i 21/03/19
Horari: de 10:00h a 12:00h
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4- Sortida de convivència intergeneracional a Verdú . Visita i taller de fang
Lloc: Verdú
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (25 alumnes) 1 dia
Data proposada: abril de 2019. El dia 30/04/19 tots/totes els alumnes i
tots/totes les persones grans
Horari: 09:30h a 13:30h.
(*) La despesa vinculada als usuaris/es del Casal va a càrrec de l’ ajuntament i és de :
5- Visita i taller del museu dels vestits de paper de Mollerussa per part d’usuaris
del Casal de la gent gran de Mollerussa i l’ alumant de 2n curs de TAPSD de l’ INS
Mollerussa
Lloc: Museu vestits de paper.
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (25 alumnes) i grup persones
grans del Casal de la gent gran de Mollerussa
Data proposada: maig 2019 2 dies (07/05/19 Grup A i 14/05/19 Grup B)
Horari: de 10:00h a 13:00h
6-Visita a l’ INS Mollerussa, Implementació d’ una gimcana, danses i ball per part de
l’ alumnat de 1r curs de TAPSD l’ INS Mollerussa als usuaris del Casal de la gent gran de
Mollerussa
Lloc: INS Mollerussa (espai exterior, aula F7 i sala d’actes)
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (25 alumnes) i grup persones
grans del Casal de la gent gran de Mollerussa
Data proposada: 21/05/19
Horari: de 10:00h a 14:00h
Nombre de participants:
46 alumnes participaran del projecte
35 persones grans del Casal participant del projecte
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i el centre docent
“INS. Mollerussa” el conveni de la realització dels diferents tallers exposats en aquest
document dins del projecte Intergeneracional:
Segon.- Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol,
es declara que la realització d’aquesta activitat no comporta cap cos al Ajuntament.
Tercer.- Notificar la present resolució al centre docent i facultar al Sr. Alcalde, per a la
formalització del conveni .
Quart . Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
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7.

CONVENIS DE PRÀCTIQUES ENTRE L’INSTITUT TERRES DE PONENT I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ESTADA A L’EMPRESA (CURS 2018-2019).

Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’ajuntament de Mollerussa i
el centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, de diversos Convenis l’objecte
dels quals és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquests
conveni es regularen d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre de 05/06/2002 i Ordre
EDC/21/2006, de 30 de gener. La seva durada serà en un únic període, des del 26 de
desembre de 2018 fins el 19 de juny de 2019.
Els alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord i el treball en
pràctiques es realitzarà sota la dependència directa del personal tècnic professional adscrit a
la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, Sr. Óscar Gallinat Piró.
Atès els que s’ha l’exposat, 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.- Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització dels convenis de treball
en pràctiques següents:


Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, per
a la formació pràctica en centres de treball.



Relació d’alumnes:
DNI
47981443Q
21041030D

Cognom 1
París
Garcia Plana

Cognom 2
Escudero

Nom
Xavier
Haritz

Durada:
Inici:
finalització:

26.12.2018
19.06.2019

Segon.- Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre de 05/06/2002 i Ordre
EDC/21/2006, de 30 de gener, es de clara que la realització de les pràctiques no comporta
cap relació laboral ni implica prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades i facultar al senyor
l’alcalde pel desplegament dels acords adoptats.
8.

EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL (EXP.
02/2018).

En el dipòsit municipal i locals habilitats a aquests efectes es troben dipositats un nombre
considerable de vehicles de tracció mecànica els quals han estat retirats de la via pública per
abandonament, segons consta en els expedients administratius singulars i respecte els quals
s’ha notificat fefaentment als titulars aquesta circumstància.
Atès que els mateixos no han estat reclamats, procedeix incoar expedient per a llur
alienació, motiu pel qual, a la vista dels informes i antecedents que consten en l’expedient i
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atenent a les disposicions legals aplicables, i singularment l’article 35, apartats 2 i 3 del RD
2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORD:
Primer. Autoritzar l’alienació i disposar la venda dels vehicles que s’indiquen en l’annex a
aquest acord.
Segon. S’incorporen en l’expedient de referència els informes i notificacions lliurades per la
Policia Local, l’informe pericial de valoració i les dades sol·licitades i aportades per la
prefectura de trànsit, tràmits que gaudeixen de la consideració d’essencials i de caràcter
preceptiu.
Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’article 615 del Codi Civil i la Llei 39/2015, es
publicarà al tauler municipal d’edictes i al BOP, un anunci d’informació en el qual es donarà
publicitat al llistat de vehicles abandonats i retirats de la via pública i que es troben en el
dipòsit municipal. Durant el termini de 20 dies els propietaris dels mateixos podran retirar
els vehicles abonant prèviament les taxes generades, en el qual cas s’exclouran de
l’expedient d’alienació.
Quart. Transcorregut el termini esmentat s’elevarà a definitiva la relació dels vehicles
objecte d’alienació per tal de procedir a la seva alienació posterior.
ANNEX
Relació de vehicles en dipòsit
DE TRACCIÓ MECÀNICA: Turismes.
MATRÍCULA
B-1718-MS
B-7792-UW
6612CNR
2096BZG
5285FBS
SO-9683-E
5255CYV
L-7475-AF
B-6228-UH
T-2488-T
L-7481-S
0074BMZ

MARCA - MODEL
RENAULT EXPRESS
NISSAN ALMERA
VOLKSWAGEN POLO
CITROËN C-5
CHEVROLET NUBIRA
BMW 316
RENAULT KANGOO
AUDI A-6
RENAULT MEGANE
BMW 524
RENAULT EXPRESS
FIAT BRAVO

DE TRACCIÓ MECÀNICA: Ciclomotors.
MATRÍCULA
C6927BSL

MARCA - MODEL
RIEJU MRX
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9.

SOL·LICITUD DEL SR. PEDRO PIÑOL CASTELLSEGUÉ, TITULAR DE LA
LLICÈNCIA DE TAXI NÚM. 05 DEMANANT AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE
VEHICLE.

Atesa la sol·licitud i documentació aportada pel Sr. Pedro Piñol Castellsegué titular de la
llicència municipal número 05 de transport discrecional de viatgers per carretera de la sèrie
VT (AUTO-TURISME CLASSE -B-) demanant autorització pel canvi del vehicle actual per
un de nou, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats legalment conferides,
ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Pedro Piñol Castellsegué, titular de la llicència municipal de
transport discrecional de viatgers per carretera de la sèrie VT (Auto-Turisme Classe –B)
Número 05, de les d’aquest municipi, el canvi del vehicle actual per un de nou, del tipus
turisme de menys de 2 anys d’antiguitat i amb capacitat per a 5 places, les característiques
del qual són les següents:
-Marca: SKODA
-Model: SUPERB
-Sèrie i número de bastidor: TMBJH7NP0K7008573
-Número de places: 5
-Matrícula: 4806KRL
En l’esmentat vehicle s’hi incorporarà la placa amb l’indicatiu “SP”, i el distintiu del Municipi i
número de la llicència atorgada estampat a les portes, així com rels elements identificadors
que preceptivament corresponguin.
Segon. Desafectar del servei públic de transport discrecional de viatgers per carretera,
vinculat a la llicència municipal 05, el vehicle del tipus turisme Matrícula 4952FZG.
Tercer. Aprovar la liquidació de taxes conforme determina l’ordenança fiscal Núm. 9, article
6è, Epígraf Tercer, per import de 41,00 €.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns, amb
lliurament de la tarja acreditativa corresponent.
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
ARGENTINA RIVERA BRAGA, N. EXP. OVP-A: 2018/006.

QUIOSC

SRA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Argentina Rivera Braga, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una xurreria 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 la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:

Titular peticionari: ARGENTINA RIVERA BRAGA
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Nom Comercial: Xurreria Argentina
Ubicació: Av. del Canal – Ctra. Miralcamp
Metres lineals: 3 ml
Període autoritzat: desembre de 2018
N. EXP. OVP-A: 2018/006

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:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Segon. Elevar a definitiva l‘autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1879000006.
Tercer. 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.
11.

SOL·LICITUD DE DESESTIMENT DE LA 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 pel Sr. Santos Martin-Moreno, en representació
de la Sra. Laura Paul Saura titular de l’establiment denominat “La Gavina”, demanant el
desestiment de l’autorització municipal per posar taules i cadires a la via pública, per als
mesos de novembre i desembre de 2018.
Es dóna compte que la Junta de Govern del dia 11 de gener de 2018 va autoritzar la llicència
d’ocupació de via pública amb taules i cadires següent:







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
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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. Desestimar l’autorització de llicència municipal d’ocupació de via pública amb taules
i cadires núm. OVP-TC-2017-050 per als mesos de novembre i desembre de 2018, a nom de
la Sra. Laura Paul Saura.
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.
12.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 428.

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 428 ubicada al carrer Acadèmia, 5, i que figura com a titular a
favor de José Escolà Clua.
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 428, ubicada al carrer Acadèmia núm. 5, i que figura com a titular a
favor de José Escolà Clua Felip.
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 donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.”
13.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1350.

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1350 ubicada a l’Av. Catalunya, 21, i que figura com a titular a
favor de José Camarasa Felip.
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 1350, ubicada a l’Av. Catalunya, 21, i que figura com a titular a favor
de José Camarasa Felip.
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 donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.”
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14.

SOL·LICITUD SRA. SUSANNA POMÉS, EN REPRESENTACIÓ D’ENGLISH FOR
KIDS AND US MOLLERUSSA SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 15 DE DESEMBRE
DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Susanna Pomés, en representació d’
English For Kids And Us Mollerussa SL, en què demana la utilització de la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 15 de desembre de 2018, de les 9 h a les 14.00 h, per realitzar-hi una
representació teatral nadalenca.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 10.12.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Susanna Pomés, en representació d’ English For Kids And Us
Mollerussa SL, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el dia 15 de desembre de
2018, de les 9 h a les 14.00 h, per realitzar-hi una representació teatral nadalenca.
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.
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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.

Tenir localitzada una farmaciola.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ESCOLA M. IGNASI PERARIE, EN QUÈ DEMANA PETICIONS
DIVERSES.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de
l’Escola M. Ignasi Peraire, en què demana deixar sense efectes l’acord de Junta de Govern
de data 22 de novembre de 2018, referent a la reserva del teatre l’Amistat per al dia 4
desembre de 2018, finalment sol·licita un espai per la festa de les orles del mes de juny de
2019.
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.

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 22 de novembre de 2018,
referent a l’autorització per al dia 4 de desembre de 2018, de la sala del Teatre l’Amistat.
Segon. Autoritzar a l’Escola M. Ignasi Peraire, la utilització de la sala del Teatre l’Amistat el
dia 13 de juny de 2019, per celebrar la festa de les orles.
Tercer. Facilitar el material sol·licitat següent:
Dia 13 de juny de 2019: 35 taules i 300 cadires al pavelló M. Ignasi Peraire.
Quart. 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
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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:

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Respectar l’aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR ELS BAIXOS DE L’EDIFICI SANT JORDI ELS
DISSABTES I DIUMENGES DEL DIA 1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar un espai/sala
de l’Edifici Sant Jordi els dissabtes i diumenges a partir del dia 1 de gener fins al 31 de
desembre de 2019, de les 15.00h fins a les 18.00h, per poder donar continuïtat al projectes
associatiu “Aprenem Junts” dirigida a 45 participants (nens i nenes).
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 05.12.18 i d’acord amb l’informe de la
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regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:

Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, la utilització de la sala 1 dels
baixos de l’Edifici Sant Jordi els dissabtes i diumenges a partir del dia 1 de gener fins al 30
de juny de 2019, de les 15.00h fins a les 18.00h, per poder donar continuïtat al projectes
associatiu “Aprenem Junts”.
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.
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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.

Tenir localitzada una farmaciola.

Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació.

Respectar l’aforament total 25 persones.

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE AMISTAT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Calvís, en representació de
l’Escola Les Arrels, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre L’Amistat el dia
19 de desembre de 2018 de les 15.00 h a les 21.30 h, i també una sala per tal d’assajar
durant la mateixa setmana, per al Festival de Nadal.
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 11.12.18 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 a l’Escola Les Arrels, per utilitzar la sala del Teatre L’Amistat el dia 19 de
desembre de 2018 de les 15.00 h a les 21.30 h, al Festival de Nadal.
Segon. Desestimar la sol·licitud d’una sala per tal d’assajar durant la mateixa setmana
perquè no hi ha disponibilitat.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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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.

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

Està prohibit fumar i fer foc a l’internior de la instal·lació.
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S’haurà de respectar l’aforament total 680 persones(segons 7.3.4.3. de la memòria
tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta..
Tenir assegurança RC.
S’haurà de tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar
les portes d’emergència.
Tindre localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
En cas 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.”
18.

SOL·LICITUD INTERAMPA MOLLERUSSA (AGRUPACIÓ DE LES AMPA DE LES
ESCOLES DE PRIMÀRIA DE MOLLERUSSA) PER FER ÚS SOCIAL DE LES
INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició conjunta de Interampa Mollerussa (Agrupació de les AMPA de les Escoles de
Primària de Mollerussa), sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions del
centre l’Escola Les Arrels durant el període de les vacances de Nadal, els dies 24, 27, 28 i 31
de desembre de 2018 i els dies 2, 3, 4 i 7 de gener de 2019, per a realitzar-hi l’activitat de
casal per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, “Lo Casalet de Nadal”, activitat destinada a
afavorir la conciliació familiar i laboral de les famílies durant el període vacacional.
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, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Interampa Mollerussa (Agrupació de les AMPA de les Escoles de
Primària de Mollerussa) per a la utilització a la utilització les instal·lacions del centre l’Escola
Les Arrels durant el període de les vacances de Nadal, els dies 24, 27, 28 i 31 de desembre
de 2018 i els dies 2, 3, 4 i 7 de gener de 2019, per a realitzar-hi l’activitat de casal per a
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, “Lo Casalet de Nadal”, activitat destinada a afavorir la
conciliació familiar i laboral de les famílies durant el període vacacional.
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. Conforme s’estableix a l’article 54.5 de la norma citada, les
persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis, instal·lacions o serveis dels
centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d'assegurances
que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de
l'activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per
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unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000
euros per sinistre.
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 deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà de respectar l’aforament total.

S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.

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

Està prohibit fumar i fer foc a la instal·lació tancada.

En cas de repartir menjar es complirà tota la normativa sanitària i es contemplarà a
l’assegurança de R.C.

Em cas de fer foc a l’exterior, s’haurà de tenir un extintor a la zona.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
Escola Les Arrels de Mollerussa, als efectes legals oportuns.
19.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA PER FER ÚS SOCIAL
DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ORGANITZAR UNA TARDA
SOLIDÀRIA AMB MOTIU DE LA MARATÓ DE TV3.

Vista la petició de la Sra. Montse Hernandez, en representació de l’AMPA Escola Pompeu
Fabra, sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions escolars del centre el
dia 15 de desembre de 2018, de les 15.00 a les 21.00, per a organitzar una tarda solidària
amb motiu de la Marató TV3.
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
competents en matèries extraordinàries amb data 05.12.18 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 Pompeu Fabra per a la utilització de les instal·lacions
escolars del centre el dia 15 de desembre de 2018, de les 15.00 a les 21.00, per a
organitzar una tarda solidària amb motiu de la Marató TV3.
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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. 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.
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L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

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

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.

Respectar aforament per aquest activitat.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.

20.

SOL·LICITUD SRA. CARME ROVIRA EN REPRESENTACIÓ DE L’INSTITUT
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UNA PARADA AL
RECINTE DEL MERCAT SETMANAL ELS DIES 12 I 19 DE DESEMBRE DE 2018.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Rovira, en representació de l’INSTITUT
MOLLERUSSA, en què demana autorització per muntar una parada per a la venda de plantes
d’hivern, al recinte del mercat setmanal, els dies 12 i 19 de desembre de 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar Sra. Carme Rovira, en representació de l’INSTITUT MOLLERUSSA, en què
demana autorització per muntar una parada per a la venda de plantes d’hivern, al recinte
del mercat setmanal, els dies 12 i 19 de desembre de 2018.
El lloc d’ubicació serà a la parada del Canal núm. 88 de 6m.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
21.

CESSIÓ DEL CAMP DE FÚTBOL MUNICIPAL AL CLUB FÚTBOL JOVENTUT
MOLLERUSSA PER LA REALITZACIÓ D’UN PARTIT DE FUTBOL DE VETERANS.

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa es propietària del Camp de Futbol Municipal, situat a la
Plaça de l’Esport, s/n de Mollerussa i davant la petició, a la Regidoria d’Esports, del Club
Futbol Joventut Mollerussa de la disposició del mateix equipament per tal de poder realitzar
un partit de futbol de veterans el dia 30 de desembre de 2018.
En conseqüència, i per tal de formalitzar la cessió, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Posar a disposició del Club de Futbol Joventut Mollerussa la mateixa, per tal que es
pugui dur a terme el partit de futbol de veterans en el dia establert, el 30 de desembre de
2018.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:

Tenir accés a farmaciola.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC que cobreixi el període.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.

En cas de docnar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre
R.C.
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades.

22.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE VILA-SANA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “11 DE SETEMBRE” ELS DIES 3,4
I 5 DE GENER DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Vila-Sana, en què demana
autorització per utilitzar el Pavelló Poliesportiu “11 de Setembre” els dies 3,4 i 5 de gener de
2019, durant dues hores, per realitzar-hi entrenaments.
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 l’Ajuntament de Vila-Sana, la utilització del Pavelló Poliesportiu “11 de
Setembre” els següents dies:
No s’autoritza el dia 3 de gener de 2019 donat que no hi ha disponibilitat.
S’autoritza els dies: 4 i 5 de gener de 2019 durant dues hores, s’haurà de contactar
amb la regidoria d’esports.
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.
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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.

Tenir localitzada una farmaciola.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC que cobreixi el període.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

RECONEIXEMENT 4T TRIENNI AL SR. VALLVERDU REYMOND, RAFEL.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr.
VALLVERDU REYMOND, Rafel membre de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament
de Mollerussa, que ocupa el lloc de treball de sobreestant, Grup C, subgrup C1 (ref. 054),
amb efectes des del dia 11 de desembre 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. VALLVERDU REYMOND, Rafel, membre de la plantilla
de personal laboral de l’Ajuntament de Mollerussa, categoria laboral sobreestant, ref. 54, un
trienni del Grup C, subgrup C1 (4t. d’ordre), des del dia 11 de desembre 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.

24.

RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI A LA SRA. TORRES GUTIERREZ, SÍLVIA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor de la Sra.
TORRES GUTIERREZ, Sílvia membre de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Mollerussa, que ocupa el lloc de treball d’aux. administrativa, Grup C, subgrup C2 (ref. 070),
amb efectes des del dia 18 de desembre 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. TORRES GUTIERREZ, Sílvia, membre de la plantilla
de personal laboral de l’Ajuntament de Mollerussa, categoria laboral aux. administrativa, ref.
070, un trienni del Grup C, subgrup C2 (4t. d’ordre), des del dia 18 de desembre 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.
25.

REVISIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
MENDOZA GONZALEZ, VÍCTOR.

DE

SERVEIS

PRESTATS,

SR.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient de revisió d’ofici de reconeixement de
serveis previs al Sr. Mendoza Gonzalez, Victor que figura com a funcionari interí de la
Policia Local en la categoria d’agent.
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D’acord amb l’informe lliurat al respecte i, en aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a les administracions i Reial decret
1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de anterior, es reconeixen els
serveis prestats a la persona esmentada anteriorment i es procedeix a la revisió d’ofici de
l’expedient aprovat per JG de data 10 de maig de 2018.
A la vista dels informes lliurats i atenent l’acreditació dels serveis realitzats, la Junta de
Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Revisar l’expedient de reconeixements de serveis prestats al Sr. Mendoza
Gonzalez, Víctor en altres administracions públiques i els prestats a l’Ajuntament de
Mollerussa següents:
Serveis prestats amb anterioritat al dia 05/02/2018 (data presa de possessió):
1. Ajuntament d’Almacelles
0 anys, 7 mes, 2 dies (Subgrup C2)
2. Ajuntament de Puigcerdà
2 anys, 3 mesos, 21 dies (Subgrup C2)
3. Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 0 anys, 1 mes, 26 dies (Subgrup C2)
4. Ajuntament de Les Borges Blanques 1 anys, 2 mes, 15 dies (Subgrup C2)
5. Ajuntament de Balaguer
0 anys, 9 mes, 21 dies (Subgrup C2)
6. Ajuntament de Vandellós
0 anys, 2 mesos, 19 dies ((Subgrup C2)
Serveis prestats a l’Ajuntament de Mollerussa a data 30/11/2018
Ajuntament de Mollerussa
0 anys, 9 mes, 25 dies (Subgrup C2)
Antiguitat acumulada: 6 anys 2 mesos 23 dies
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 07/09/2012
Total triennis: 2 trienni Grup C Subgrup C1
Venciment 2n. trienni: 07/09/2018
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes
tindran la consideració de triennis en l’estructura retributiva. En conseqüència, es declaren
els venciments de triennis següents:
Venciment trienni 2
Grup/Categoria
Percentatge

07/09/2018
C1
100,00%

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics
corresponents.
26.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-11-2018 A
30-11-2018).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies
01-11-2018 a 30-112018.
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Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-11-2018 a 30-112018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
MARTINEZ
SANCHEZ
JUAN
0,00 €
0,00 €
0,00 €
LOZANO
VALENCIA
JUAN
0,00 €
0,00 €
0,00 €
MARTINEZ
SANCHEZ
TOMAS
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CRUZ
CARABANTE
DOMINGO
0,00 €
0,00 €
0,00 €
TUXANS
MARIN
SALVADOR
49,32 €
71,20 €
155,04 €
OLIVART
RIBES
JUAN
0,00 €
0,00 €
0,00 €
PERARNAU
CAPDEVILA
CARLES
24,66 €
53,40 €
0,00 €
BERGA
MIRANDA
NURIA
49,32 €
62,30 €
0,00 €
OLLERO
LIMAS
ELOY
24,66 €
0,00 €
0,00 €
RUFINO
OTAL
JUAN JOSE
24,66 €
0,00 €
0,00 €
RIVAS
DELGADO
FRANCISCO
0,00 €
0,00 €
116,28 €
FIGUEREDO PARISE
RENE
24,66 €
44,50 €
0,00 €
PEREZ
CEBRIAN
JUAN JOSE
49,32 €
35,60 €
58,14 €
LEIVA
OLLER
ABRAHAM
49,32 €
17,80 €
58,14 €
SOBREVALS VALLS
JAUME
49,32 €
35,60 €
0,00 €
MENDOZA
GONZALEZ
VICTOR A.
24,66 €
35,60 €
0,00 €
CARRASCAL CARRETERO
CARLOS F.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
GARCIA
MORENO
MIRIAM
24,66 €
62,30 €
43,59 €
FEIXAS
PERERA
MARC
24,66 €
62,30 €
43,59 €
CALERO
ESTADELLA
BRUNO
49,32 €
89,00 €
0,00 €
PUIG
MARTINEZ
ISABEL
49,32 €
62,30 €
58,14 €
MEGIAS
VARGAS
JOSE JAVIER
49,32 €
62,30 €
58,14 €
PEIRON
MAZAS
JORGE FELIX
24,66 €
0,00 €
0,00 €
Total
591,84 €
694,20 €
591,06 €
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.

27.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.11.2018 A 30.11.2018).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-11-2018 a 30-11-2018.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-11-2018 a 30-11-2018, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
VERA
SANAHUJA
M.CARME
GARDEÑES DALFO
AURORA
PUIG
FONTANET
DOLORS
SOLE
COLL
SILVIA
Total
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
HORTIGÜELA MORENO
PRIETO
LUCAS
SOLE
SIMO
CUBIRO
BALSELLS
PEREZ
SULLA
GRAUS
AGUDO
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
GONZALEZ PEREZ
BONET
GOMEZ
FERNANDEZ ALAMINOS
ROCA
PONS
MASIP
GOMEZ
PALENCIA
FABREGAT
CASTELLS
CODINA
GARRIGA
PINA
SANS
RUBINAT
MIRO
ALBAREDA
NABAU
PUIG

MIQUEL
GABRIEL
NURIA
JORDI
MARINA
RAMON

JOSE ANTONIO
ESTHER
ANGELS
ADRIA
ROGER
ADRIA
MARINA
HELENA
ROC
NURIA
GERARD

Import
22,84 €
0,00 €
0,00 €
13,32 €
36,16 €

Import
53,67 €
71,56 €
107,34 €
71,56 €
205,80 €
159,84 €
Total
669,77 €
Import
48,48 €
311,50 €
228,40 €
249,20 €
411,18 €
224,28 €
24,92 €
87,18 €
249,12 €
29,06 €
26,98 €
Total
1.890,30 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
FELIP
GRAU
MONTSERRAT
Total

Import
372,96 €
372,96 €
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Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.

28.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 3R TRIMESTRE 2018.

Vista la liquidació corresponent al 3r trimestre de 2018 presentada per l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 3r trimestre de 2018
dels tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:

120.767,61 €
104.407,97 €
3.414,18 €
0,00 €

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.
29.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 2018/29.

Vista la relació núm. 2018/29 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 9 expedients i que importa la quantitat
427,08 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/29, corresponent al període entre els dies 26 de novembre al 2 de desembre
de 2018.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
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30.

AJUTS SOCIALS. DESALLOTJATS DEL GRUP SANT ISIDORI.

Atès que amb les dates que figuren a l’annex es va declarar la situació de ruïna imminent de
diferents habitatges del Grups Sant Isidori.
Atès que els habitants del citats habitatges van fer pagament íntegre de la taxa per
escombraries.
Atès que la situació econòmica de les persones desallotjades fa impossible el pagament de
les citades taxes.
És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- L’atorgament d’un ajut social a les persones i per les quanties que s’adjunten a
l’annex, per un import total de 330,01 €.
Segon.- Notificar als serveis econòmics de la Corporació pel seu coneixement i efectes.

31.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 43/2018.

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 201.728,72€
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 de 13 de desembre existeixen 307
factures sense consignació pressupostaria per import global de 173.590,57€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
201.728,72€.

la

relació

de

factures

número

43/2018,

per

import

global

de

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.
32.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i quinze 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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