AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 16 de febrer de dos mil disset. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Rosalia Carnicé Farré i
Sr. Xavier Roure Greoles.
Excussa l’assistència l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
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 39,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

28/2017
MIQUEL FELIP, RAMON
C/ Tossal Blanc, 32
7,00
12,00
0,00
1.000,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

31/2017
FRAOCHO SL
C/ Balmes, 1 2n pis
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/30 PRESENTADA PER
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per, i de l’informe emès pels Serveis Tècnics
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU Municipals, en els termes següents:
“Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. datada a
Lleida el 10 de febrer de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de
10/02/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Instal·lació de nova línia subterrània de Baixa Tensió, per nou subministrament a la
següent adreça:
o CR INDUSTRIA
5 00 01
•
Dades actuació:
o Rasa c/ Indústria 5-9, segons detall de documentació gràfica presentada.
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.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua,
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.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en
capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
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.
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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

6a.

7a.
8a.
9a.

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
TOTAL

3.000
60,00
30,00
---------------90,00

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 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres/2017/30, 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 la llicència per l’import de 90,00
euros.
Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE TAXES DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM.
2016/11, SOL·LICITADA PER JOSEP MONREAL SOLÉ.

Es dóna compte de l’expedient que afecta la llicència urbanística núm. 2016/11, i de
l’informe núm. 007/2017 lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...
ANTECEDENTS
•

En data 4 de febrer de 2016 es va aprovar la llicència d’obres 2016/11, corresponent
a “REHABILITACIÓ DE VIVENDA, TERRASSA, SALA BODEGA I INTERIORS”.

•

En data 3 de febrer de 2017, s’aporta un annex al projecte pel qual es va obtenir la
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pertinent llicència , on es contemplen una sèrie de modificacions que consisteixen en
la perllongació del sostre de planta primera i segona per tal d’ampliar la superfície
construïda de la planta segona.
INFORMO
- Que la nova proposta compleix les determinacions fixades per l’article146 del POUM vigent
per la zona amb clau 2, zona d’ordenació en illa tancada, tant pel que fa a la profunditat
edificable que no supera els 15m, com per la resta de determinacions.
- Que la documentació tècnica presentada consisteix en un document tècnic visat pel COAC i
signat per l’arquitecta Núria Cantó Gelpí, amb un pressupost de les obres a realitzar de
16.900,85€ i un justificació del decret de gestió de residus on es fixa la fiança de 150 € per
les 6,8 tones de residus que es generaran.
CONCLUSIÓ
S’informa Favorablement la documentació presentada, i fem constar el següent, en
relació a l’expedient:
−

Vist l’informe de Gestió Tributària i Recaptació, la revisió dels impostos i taxes és la
següent:
Diferència de P.E.M per modificació

16.900,85€

ICIO 2,00 %

338,02 €

Aplicació taxa 1,00 % ó 30,00 €

169,01 €

Total impost modificació

507,03 €

-

Que la variació del pressupost de l’obra afecta la fiança de gestió de residus
presentada, que s’haurà d’incrementar en 150 €

−

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
11/2016.

Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns,
...//... “
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
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. Aprovar la modificació de la llicència urbanística 2016/11, conforme l’expedient
relacionat. La llicència modificada s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el
seu cas, s’especifiquen singularment en la part dispositiva de l’acord.
Segon. Aprovar la revisió dels impostos i taxes de la llicència municipal d’obres 2016/11, i
la liquidació complementària per l’import de 507,03€.
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Tercer. Aprovar la fiança per gestió de residus per import de 150,00 €.
Quart. Comunicar els presents acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
5.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2539 (07/2017),
CARNISSERIA I VENDA DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ AMB SERVEI DE
LOCUTORI TELEFÒNIC, AL CARRER DE L’ONZE DE SETEMBRE, 15, LOCAL 1, A
PETICIÓ DE SIHAM EL ABBASSI ABIDA.

En data 6 de febrer de 2017, la Sra. Siham El Abbassi Abida presenta la comunicació de
canvi de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment
destinat a carnisseria i venda de productes d’alimentació amb servei de locutori telefònic al
carrer de l’Onze de Setembre, 15, local 1.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 6 de febrer de 2017, següent:
Número d’expedient: 2539/07/2017
Titular: Siham EL ABBASSI ABIDA
Denominació: carnisseria i venda de productes d’alimentació amb servei de locutori telefònic
(canvi de nom)
Emplaçament: carrer de l’Onze de Setembre, 15, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 2283/13.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil de l’establiment de 80,50 m2.
Inscripció al Registre municipal sanitari d’establiments de venda minorista d’alimentació.

6.

PROPOSTA DE MAPA DE LA PROTECCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA A
MOLLERUSSA. AL·LEGACIONS.

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció
del medi nocturn, preveu en l’article 5 la divisió del territori en zones en funció de la
vulnerabilitat a la contaminació lumínica. En desplegament d’aquesta Llei, ha estat dictat el
Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn. L’article 5 d’aquesta norma, determina que, en funció de la
vulnerabilitat del medi nocturn de la contaminació lumínica, el territori de Catalunya es
divideix en quatre tipus de zones de protecció. Les zones de protecció són les següents:
a) Les zones E1, amb una protecció màxima de la contaminació lumínica, són les àrees
incloses al Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les
platges, les costes i les ribes d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de població o
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en nuclis industrials consolidats, i també les àrees que el departament competent en matèria
de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del
terme municipal on se situen.
b) Les zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que el
planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1, i també les
àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell
de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen.
c) Les zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les àrees
que el planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que
són zona E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la
nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats
en sòl no urbanitzable, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent
en matèria de medi ambient aprova. La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts
de referència, zones E1 o zones aquàtiques marines i continentals ha de ser especialment
respectuosa per evitar efectes pertorbadors en el medi.
d) Les zones E4, amb una protecció menor de la contaminació lumínica, són de sòl urbà d’ús
intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat
comercial o d’oci, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en
matèria de medi ambient aprova. No es poden classificar com a zona E4 els espais que estan
a menys de 2 km d’una zona E1.
Tanmateix, en l’article 7 i en la disposició addicional setena, s’estableix el procediment i
termini per a l’elaboració d’un nou Mapa de la protecció envers la contaminació
lumínica a Catalunya.
Segons estableix l’article 5.3 de la Llei 6/2001 i els articles 5 i 7.3.b) del Decret 190/2015,
l’ajuntament pot proposar una zonificació pròpia al seu terme municipal. La Direcció General
de Qualitat Ambiental valorarà les propostes municipals i formularà la proposta de resolució
per aprovar el Mapa. Així, amb la finalitat de revisar el Mapa actual, vigent des de l’any
2007, per adequar-lo a la zonificació prevista en l’article 5 del Decret 190/2015, i
actualitzar-lo al planejament urbanístic i a la delimitació actual dels espais naturals
protegits, s’ha elaborat una proposta de nou mapa de la protecció envers la contaminació
lumínica en la que s’han incorporat les modificacions sol·licitades pels municipis des de
l’aprovació del mapa del 2007 i avaluades favorablement pel Servei de Prevenció i Control
de la Contaminació Acústica i Lumínica. (proposta normativa).
Això no obstant, per tal que els Ajuntaments considerin la conveniència de donar a algunes
zones un nivell de protecció superior al que les correspondria per aplicació de la normativa
general, s’ha elaborat també una segona proposta de nou mapa que considera com a zona
E1 aquelles zones que, sense ser un espai natural protegit, estan en sòl no urbanitzable i
gaudeixen de protecció, segons el Mapa Urbanístic de Catalunya, en reconeixement d’algun
valor agrícola, forestal, ecològic, paisatgístic, etc. (proposta proteccionista)
En el cas que l’ajuntament respectiu opti per qualsevol modificació de la proposta normativa,
en aplicació de l’article 7.b) del Decret 190/2015, s’ha d’acreditar que s’ha donat audiència a
les persones interessades.
Pel que fa a la potestat dels ajuntaments de proposar zones d’ús intensiu durant la nit, E3
en sòl no urbanitzable i E4 en sòl urbà, aquest supòsit, que s’hauria d’utilitzar amb caràcter
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d’excepcionalitat, només pot venir donat per l’alta mobilitat de persones o per la seva
elevada activitat comercial o d’oci.
En resum: s’han elaborat dues propostes de Mapa:
a) Una proposta normativa que adequa la zonificació prevista al Decret 190/2015, i
l’actualitza al planejament urbanístic i a la delimitació actual dels espais naturals protegits;
b) Una proposta proteccionista que considera com a zona E1 aquelles que, sense ser un
espai natural protegit estan en sòl no urbanitzable i gaudeixen de protecció, segons els
Mapa Urbanístic de Catalunya, en reconeixement d’algun valor agrícola, forestal, ecològic o
paisatgístic.
Pel que respecta al cas concret de Mollerussa, i atenent les dues propostes que s’han
elaborat, es considera, tècnicament i raonada, com a solució més adient la proposta
normativa, llevat de l’àmbit que afecta el Pla Director de la Serra, que en aquesta proposta
es contempla com a Zona de Protecció E2 i que, considerant la concentració d’equipaments i
zones d’oci, es més raonable que sigui Zona de Protecció E3.
En aquest sentit, els SSTT municipals han lliurat informe (NR 004/2017), en el qual s’indica,
[al respecte de la zonificació que afecta l’àmbit del Pla Director de la Serra] que, un cop
examinades les dues propostes del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a
Catalunya es creu oportú fer les següents consideracions:
1. Que segons les determinacions del Pla Territorial Parcial de Ponent, aprovat en data 24
de juliol de 2007, es situa en l’àrea del parc territorial de la Serra de Mollerussa, una
àrea especialitzada per a l’ús d’equipaments
2. Que en les normes d’ordenació territorial del Pla Territorial de Ponent, article 3.14, es
contempla la possibilitat d’extensió d’aquestes àrees especialitzades per tal d’ubicar-hi
equipaments i altres serveis de titularitat pública, mitjançant l’ocupació del sòl
confrontant de protecció preventiva que es determini en la revisió del planejament
d’ordenació urbanística municipal. A aquests efectes en el POUM actualment vigent,
aprovat en data 26 de febrer de 2009, es va estendre aquesta àrea especialitzada i es
va delimitar un Pla Director de l’àmbit de la Serra.
3. En els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Director de la Serra, malgrat aquest no ha
estat desenvolupat i en l’actualitat s’està tramitant la modificació del POUM pertinent per
a que passi a ser un àmbit de Pla Especial, s’hi ubiquen diversos equipaments entre els
que destaquem una escola d’educació secundària, una escola d’educació especial, una
escola d’educació agrària, l’aeròdrom, un circuit d’autocros, pista d’atletisme, àrees de
picnic i lleure....
L’Informe conclou en el sentit que seria més adient modificar la proposta del mapa de
protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya i incloure aquest àmbit que el POUM
vigent defineix com a Pla Director de la Serra, com a zona E3 atès les activitats que s’hi
ubiquen i que està previst que sigui una zona amb concentració d’equipaments i zones d’oci
del municipi, més assimilable per a criteris de contaminació lumínica al sòl urbà o
urbanitzable que amb el del sòl no urbanitzable.
Per tant, es considera motivat presentar al·legacions a la proposta del mapa de protecció de
la contaminació lumínica a Catalunya, en els termes que s’han exposat; per una part,
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considerant com a solució més adient al Terme municipal de Mollerussa la proposta
normativa, i, per altra part, sol·licitar que en el mapa de protecció envers la contaminació
lumínica a Catalunya s’inclogui a Pla Director de la Serra, com a zona E3.
En consideració a quant s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Sol·licitar que en el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a
Catalunya, la proposta a aplicar al Terme de Mollerussa sigui la proposta normativa,
incorporant l’al·legació següent: que l’àmbit del Pla Director de la Serra, sigui considerat
com a com a zona E3.
Segon. Atès el que s’estableix en els articles 5 de la Llei 6/2011 i 5 i 7 del Decret 190/2015,
sotmetre l’al·legació aprovada al tràmit d’audiència a les persones interessades pel termini
mínim de 10 dies [hàbils] previst a l’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
7.

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’ESCOLA DE VOL “LA SERRA SL” PER DESPLEGAMENT D’ACTIVITATS DE
TURISME ESPORTIU.

La Regidoria d’Esports i la Regidoria de Turisme han iniciat una sèrie d’activitats de caire
esportiu que promocionin la ciutat de Mollerussa i el seu entorn entre diferent públic d’arreu.
En concret, s’ha previst organitzar 3 activitats esportives que puguin tenir un atractiu pel
públic familiar i puguin combinar-se de la millor forma possible en una mateixa jornada i que
podran ser contractades de forma individual o conjunta. Una d’aquestes activitats consisteix
en un vol en avioneta, d’una durada de 20 minuts i pel preu de 50,00 €. Aquesta activitat
concreta s’efectuaria mitjançant l’Escola de Vol LA SERRA SL.
Les activitats, necessariament, s’han de realitzar mitjançant la col·laboració d’entitats
alienes, atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis. En aquest cas, doncs,
l’Ajuntament de Mollerussa actua com a agent de promoció turística de la ciutat i el seu
entorn, i alhora com a mitjancer, entre el demandant [públic d’arreu] i el proveïdor d’una
determinada activitat turística esportiva que radiqui al municipi.
L’objectiu que es pretén assolir amb l’activitat de turisme esportiu es la difusió i promoció de
la ciutat; aquest objectiu s’incardina en el marc competencial de l’Ajuntament que preveu
l’article 66 del DELEG 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en el sentit que el municipi pot promoure tota mena
d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat [sense
que necessariament s’hagin de considerar serveis públics]; en concret en l’article 66.3,
apartat n), indica com a matèria competencial l’ocupació del lleure i el turisme. En tot cas,
és indubtable que aquesta activitat, té la consideració d’utilitat pública.
La figura que més escau per definir la relació jurídica que regula el desplegament d’aquesta
activitat concreta en el sentit que s’ha indicat [és a dir, entenent que l’Ajuntament actua
com a agent de promoció turística i alhora com a mitjancer, entre el demandant i el
proveïdor], i gaudint del caràcter o naturalesa d’activitat d’utilitat pública, és el conveni o
l’acord de col·laboració que els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic possibiliten. Tanmateix, a tenor del que disposa l’article 4.1 i 4.2 del
RDELEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, s’ha d’entendre que aquesta modalitat de relació resta exclosa del
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concepte de contracte públic (4.1), sense perjudici que per a resoldre dubtes o situacions
similars, puguin aplicar-se els seus principis (art. 4.2).
En conseqüència, atès el que s’ha exposat la Junta de Govern en desplegament de les
activitats atribuïdes per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny, ACORDA:
Primer. Aprovar un acord de col·laboració entre l’ajuntament de Mollerussa i l’Escola de Vol
“LA SERRA SL” pel desplegament d’activitats de turisme esportiu, mitjançant el qual
l’Ajuntament de Mollerussa actuarà com a agent de promoció turística i alhora com a
mitjancer, entre el demandant i l’Escola de Vol “LA SERRA SL”actuarà en qualitat de
proveïdor.
Segon. Es determinen les condicions del conveni o l’acord de col·laboració, de caràcter
general i les de caràcter singular, que figuren en Annex a aquests acords.
Tercer. De les tres activitats previstes com a contingut de l’Oferta TURISME ESPORTIU,
es deixen sense efectes les dues següents:
- copilot cotxe rallies
- passeig en cavall
Quart. Respecte les dues activitats esmentades, s’ordena al Servei de Gestió Tributària i
Recaptació que, previ informe de les Regidories responsables de l’activitat “Turisme
Esportiu”, procedeixi a la devolució dels preus de les inscripcions ingressades, en concepte
d’ingressos indeguts.
ANNEX
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ESCOLA DE VOL “LA
SERRA SL” PEL DESPLEGAMENT D’ACTIVITATS DE TURISME ESPORTIU.

CONDICIONS GENERALS
I.

L’objecte d’aquest acord constitueix la col·laboració per part de l’Ajuntament de Mollerussa en
qualitat de promotor i mitjancer i l’Escola de Vol La Serra SL, en qualitat de proveïdor
d’esdeveniments i experiències en la realització de les ofertes pel client final.

II.

L’Ajuntament de Mollerussa podrà oferir el servei tan en la seva pròpia plataforma com en els altres
canals de distribució.

III.

L’Escola de Vol “LA SERRA SL”, en qualitat de proveïdor, utilitzarà els mitjans propis que disposa,
respecte dels quals acreditarà tots els permisos, autoritzacions i llicències que siguin escaients, tant
de l’activitat o servei que presta, com del material de vol, instal·lacions i de la qualificació del
personal, degudament actualitzat. Igualment acreditarà que disposa de totes les assegurances que
legalment correspongui, relatives a responsabilitat civil i accidents i que el material de vol a utilitzar
gaudeix de la qualificació tècnica pertinent.

IV.

El contingut bàsic de l’activitat que es concerta amb l’Escola de Vol “LA SERRA SL”, és la següent:
Vol amb avioneta
-

L'activitat es realitza a les pistes de vol de l'Escola de Vol de Mollerussa.
Mínim D’INSCRIPCIONS: 1 persona
Màxim D’INSCRIPCIONS: 12 persones.
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-

Els vols es fan individualment)
Durada del Vol 20'
Preu: 50€
Ruta: Estany, Serra, Abocador, Castell Nou, Canal Urgell (Bellpuig), Vilars (Arbeca).
Obligatori ser major de 18 anys o bé anar acompanyat d’un major d’edat que se’n fa
responsable signant prèvia autorització i que el menor mesuri mínim 1,20m d'alçada.
CONDICIONS SINGULARS

Relació jurídica
La relació jurídica per a desplegar aquesta activitat és el conveni o l’acord de col·laboració que els
articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic possibiliten. Tanmateix, a tenor
del que disposa l’article 4.1 i 4.2 del RDELEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’ha d’entendre que aquesta modalitat de relació resta
exclosa del concepte de contracte públic, sense perjudici que per a resoldre dubtes o situacions similars,
s’aplicaran els seus principis.
Obligacions de l’Ajuntament de Mollerussa
1.
2.
3.
4.

5.

Oferir la mediació de les ofertes correctament.
Al disseny de la oferta, així com la inclusió de l’oferta a la seva plataforma,
A la publicitat tradicional i no tradicional a través de diversos canals de comunicació.
A proporcionar els serveis necessaris per la venta. A aquests efectes, l’Ajuntament de Mollerussa
tramitarà les inscripcions, que s’efectuaran on line, i la quantitat corresponent al servei
s’ingressarà, pel client, mitjançant transferència bancària al número de compte corrent que
l’Ajuntament determini. La inscripció no serà efectiva fins que no estigui fet el pagament
correctament. Si en un termini de 72 hores no s'ha rebut el pagament la reserva serà anul·lada
automàticament.
L’Ajuntament de Mollerussa abonarà al prestador l’import del servei prestat, prèvia acreditació
mitjançant factura.

Obligacions del proveïdor / rendiment
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

El proveïdor es compromet a proporcionar al client el servei ofert correctament.
El proveïdor ha de proporcionar a l’Ajuntament de Mollerussa tota la informació necessària amb
respecte al servei per un correcte desenvolupament del mateix.
El proveïdor adjuntarà les condicions i descripcions corresponents. El proveïdor serà responsable de
la validesa jurídica dels seus termes i condicions.
El proveïdor ha d’assegurar que els clients podran adquirir l’oferta amb el termini de duració
acordat.
El proveïdor serà el responsable de la prestació dels serveis al comprador.
El proveïdor haurà de disposar dels recursos necessaris per proporcionar els serveis especificats,
tals com organització de cites, informar als clients sobre les condicions meteorològiques o d’alguna
altra informació rellevant que pugui afectar a la viabilitat de la realització de l’experiència, etc.
El proveïdor te el dret i la obligació de complir l’acordat després de que tingui l’absoluta certesa de
que el cupó adquirit pel client es vàlid i està completament pagat.
El proveïdor serà responsable de la informació que aporta així com els documents gràfics (imatges,
vídeos, etc.) assegurant-se el compliments dels drets de propietat pertinents.

Atenció al client
1.
2.
3.

El proveïdor es compromet a oferir els seus serveis en base a principis de bona fe. En concret:
Proporcionar espai i capacitat suficient pel desenvolupament dels serveis oferts i dates suficients.
Informar als clients immediatament de qualsevol canvi inesperat.
l’Ajuntament de Mollerussa es compromet amb el proveïdor a fer-li coneixedor de les possibles
queixes o reclamacions dels clients. De la mateixa forma el proveïdor es compromet a informar a
l’Ajuntament de Mollerussa sobre la existència de queixes i reclamacions diverses.
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Garantia de preus
El proveïdor es compromet a oferir l’oferta acordada amb l’Ajuntament de Mollerussa, al preu fixat; no
pot oferir la mateixa a un preu inferior, ni per si mateix ni a través d’altres col·laboradors.
Responsabilitat
1.
2.
3.

El proveïdor es responsable de l’atenció al client final.
l’Ajuntament de Mollerussa no es fa responsable en el cas de incompliment negligent per part del
proveïdor en quant a danys referents a una lesió corporal o salut del client.
Les limitacions de responsabilitat i exclusions s’apliquen també a la responsabilitat personal dels
treballadors, representants i òrgans de l’Ajuntament de Mollerussa

Exempció / Propietat
1.
2.

El proveïdor transfereix els drets necessaris per l’execució del present acord de col·laboració a
l’Ajuntament de Mollerussa, inclòs tots els drets necessaris d’ús, rendiment, protecció i altres drets.
l’Ajuntament de Mollerussa no es fa responsable de les reclamacions a tercers en relació amb la
transferència de dades utilitzades pel proveïdor així mateix serà responsable dels costos derivats o
defensa legal pròpia.

Finalització
1.

Aquest conveni de col·laboració te una duració limitada i podrà ser cancel·lat per ambdues parts
amb un termini de 30 dies d’antelació.
Les dates de validesa, són les següents:
18 de febrer de 2017
25 de març de 2017
20 de maig de 2017
07 d’octubre 2017

2.

El proveïdor garanteix el compliment i realització de totes les ofertes per les que s’han emès un
abonament durant la vigència del contracte i fins l’expiració de la seva validesa.

Protecció de dades
Les parts contractants es comprometen mitjançant aquest acord a mantenir la confidencialitat de les
parts interessades per recavar dades personals (en particular, del client). Està estrictament prohibit
donar un ús a aquestes dades més enllà del de prestar el servei contractual corresponent.
Disposicions finals
1.
2.
3.
4.

8.

Els acords col·laterals i els canvis a aquest acord no seran vàlids sense la firma de les parts.
Lloc de jurisdicció i lloc d’execució de les possibles disputes que puguin sorgir localitzant en
l’emplaçament de la seu de l’Ajuntament de Mollerussa
La cessió dels drets i deures a tercers, descrits en aquest acord està permesa pel proveïdor, només
amb el consentiment i per escrit de l’Ajuntament de Mollerussa
Si alguna disposició d’aquest acord, en la seva totalitat o en part, resulta invàlida, la validesa
restant no es veurà afectada.
----------------------------------

AUTORITZACIÓ D’UNA NOVA ACTIVITAT A REALITZAR AL CASAL MUNICIPAL
PER A LA GENT GRAN (2016-2017)

Atès que al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa s’organitzen diverses activitats i tallers
d’oci, cultura, esports i formació, per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania.
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En data juliol de 2016 , es van aprovar un paquet d’activitats per al curs 2016/2017. Actualment hi ha
per un costat una demanda realitzada per diverses persones usuàries del Casal ,i per l’altre costat ,
l’oferiment d’una col·laborada del casal per implementar una nova activitat denominada “ Patchwork” a
l’oferta de la qual disposa el Casal Municipal per a la gent Gran.
Per tractar-se d’una activitat organitzada des de la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania i Infància, i
tenint en compte les peculiaritats pròpies de les activitats, es fa necessari la utilització d’espais públics
pel seu desenvolupament.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social, i Ciutadania
i Infància per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa, durant a
partir de 20 de febrer de 2017 i fins el juny del mateix any d’incorporar al curs 2016/2017, l’activitat
de Patchwork.
Segon. Autoritzar a la col·laboradora /usuària del Casal, la Sra. Magdalena Sauch. amb
DNI
40757641. a implementar, l’activitat de Patchwork, sense cap remuneració econòmica per aquest fet ,
ja que realitzarà l’acció en format col·laboració.
Tercer. Autoritzar la utilització dels espais municipals que seguidament s’indica per a realitzar les
següents activitats complementàries, en els dies i les hores establertes:

ACTIVITAT

DIES

HORARI

LLOC REALITZACIÓ

Patchwork

Dilluns

de 5 a 7 de la tarda

Sala Gran del Casal

9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
DE LALIT KUMAR SINGH “BAR RESTAURANT LA PAU 35” N. EXP. OVP-TC:
2017/009

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Lalit Kumar Singh titular de l’establiment
denominat “Bar Restaurant La Pau 35”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. DESESTIMAR la sol·licitud al Sr. Lalit Kumar Singh de Llicència Municipal per a
l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, ja que aquest titular té el següent deute
pendent en concepte d’aquesta taxa:
LID 1672000039 a 47 d’abril a desembre de 2016
Principal:
Recàrrec:
Costes:
TOTAL:

604, 80
30,24
8,16
643,20

L’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 18 estableix que és requisit necessari per a
l’atorgament de llicencia d’ocupació de la via pública amb taules i cadires no tenir cap deute
pendent de pagament pel mateix concepte.
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. GUSTAVO SALAS PÉREZ “BAR SCALIU” N. EXP. OVP-TC: 2017/015

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: GUSTAVO SALAS PÉREZ
Nom comercial: Bar Scaliu
Ubicació: C/ Cervera, 18 bxs.
Metres quadrats: 13 m2
Període autoritzat: març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de
2017
•
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/015

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

•

•
•

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

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.
11.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2017/016

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•
•
•

Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: febrer de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/016

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

•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en 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.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
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•

condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000164.
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.
12.

SOL·LICITUD GEMMA LLOVERA VILASECA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

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

Número de placa de gual permanent: 1392
Ubicació: C/ d’Àngel Rosell, 5
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
13.

SOL·LICITUD COL·LEGI MATER SALVATORIS DE LLEIDA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 21 DE FEBRER DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paula Martínez, en representació del
Col·legi Mater Salvatoris de Lleida, en què demana la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 21 de febrer, a partir de les 19.30h, per realitzar-hi una xerrada.
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.
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La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Col·legi Mater Salvatoris de Lleida, la utilització de la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 21 de febrer, a partir de les 19.30h, per realitzar-hi una xerrada.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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14.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 21 D’ABRIL DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra, en què demana la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el dia
21 d’abril, de les 08.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi un acte literari i cultural amb
motiu de la setmana de la lectura.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el
dia 21 d’abril, de les 08.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi un acte literari i cultural amb
motiu de la setmana de la lectura.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
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•

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 18 DE FEBRER DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en què demana la
utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 18 de febrer, de les 10.00h fins a les 13.00h, per
realitzar-hi un curs de models.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 18 de
febrer, de les 10.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi un curs de models.
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
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seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD C.B.E CELICOUNTRY PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT ELS
DIES 19 DE FEBRER, 16 D’ABRIL I 18 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Araceli Capitan, en representació del
C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat elsdies 19 de febrer, 16 d’abril i 18 de juny, de les 10.30h fins a les 13.30h,
per realitzar-hi balls de country.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
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Primer. Autoritzar al C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell, la utilització de la sala de ball del
Teatre l’Amistat elsdies 19 de febrer, 16 d’abril i 18 de juny, de les 10.30h fins a les 13.30h,
per realitzar-hi balls de country.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 ANYS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 24 DE FEBRER DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Eugènia Romà, en representació
de la Colla dels 50 Anys, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el
dia 24 de febrer, de les 21.30h fins a les 24.00h,per realitzar-hi una reunió.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 Anys, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 24 de
febrer, de les 21.30h fins a les 24.00h,per realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
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.
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Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD TESTIMONIS DE JEHOVÀ, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DE L’AMISTAT ELS DIES 10 I 11 D’ABRIL DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Garcia, en representació de
Testimonis de Jehovà, en què demanen la utilització de la sala d’actes de l’Amistat el dia 10
d’abril, de les 10.00h fins a les 19.00h i el dia 11 d’abril, de les 16.00h fins a les 23.00h, per
realitzar-hi una conferència.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Testimonis de Jehovà, la utilització de la sala d’actes de l’Amistat el dia
10 d’abril, de les 10.00h fins a les 19.00h i el dia 11 d’abril, de les 16.00h fins a les 23.00h,
per realitzar-hi una conferència.
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.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MOLLERUSSA CAPITAL DE LA SARDANA 2016, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE
L’AMISTAT EL DIA 22 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè París, en representació de
l’Associació Mollerussa Capital de la Sardana 2016, en què demana la utilització de la sala
del Teatre l’Amistat el dia 22 d’abril, durant tot el dia, per realitzar-hi un concert de Cloenda
de Mollerussa Capital de la Sardana.
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,
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•
•

Esportives i
Altres similars de caràcter social.

La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Mollerussa Capital de la Sardana 2016, la utilització de la
sala del Teatre l’Amistat el dia 22 d’abril, durant tot el dia, per realitzar-hi un concert de
Cloenda de Mollerussa Capital de la Sardana.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD SAÓ DE PONENT, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR L’AULA DEL CENTRE DE LA BANQUETA EL DIA 4 DE MARÇ I 8
D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Simon, en representació de
l’entitat Saó de Ponent, en què demana autorització per utilitzar l’aula del centre de La
Banqueta (PTT), amb les taules i cadires corresponents, l’ús dels ordenadors, les eines
bàsiques els dies 4 de març i 8 d’abril, de les 09.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi dos
tallers. Així com també, demana poder utilitzar l’espai del menjador, a mig matí, per fer la
pausa cafè els dos dies.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria d’Ensenyament,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’entitat Saó de Ponent, a utilitzar l’aula del centre de La Banqueta
(PTT), amb les taules i cadires corresponents, l’ús dels ordenadors, les eines bàsiques els
dies 4 de març i 8 d’abril, de les 09.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi dos tallers. Així
com també, autoritzar la utilització de l’espai del menjador, a mig matí, per fer la pausa cafè
els dos dies.
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.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD FIRA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA FIRA DE SANT
JOSEP DE L’ANY 2017

Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Poldo Segarra Gonzàlez, Director de la Fira de
Mollerussa, en què demana autorització per a la utilització de les instal·lacions i serveis
municipals, amb motiu de la 145ª edició de la FIRA DE SANT JOSEP.
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Patronat Municipal de Fires de Mollerussa, la utilització de les
instal·lacions i equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica:
RECINTE PISCINES I PARC, per ubicar-hi els expositors d’automoció.
SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL, per realitzar-hi diferents jornades des del
dia 14 al 19 de març de 2017.
SALA D’ACTES (GRAN), SALA DE BALL I VESTÍBUL DEL TEATRE L’AMISTAT,
per realitzar-hi diferents jornades del dia 16 al 18 de març de 2017.
Segon.S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
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•

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment 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.
•
Pel que fa a les Piscines Municipals, s’haurà de vetllar perquè els expositors no col·loquin
vehicles a les platges de les piscines.

Tercer. Notificar els presents acords al Director de la Fira de Mollerussa, i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA 3ª CALÇOTADA POPULAR
EL DIA 5 DE MARÇ DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Manuel Solé, en representació de
les associacions i/o entitats locals, Orfeó Renaixença, Agrupació sardanista de Mollerussa,
Agrupament Escolta i Guia “Cal Met”, Associació “50 i més”, Associació de dones “L’Albada”,
l’Associació del Jovent de Mollerussa i el Casal Popular l’Arreu, en què demanen autorització
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per utilitzar el Pavelló 125è Aniversari el dia 5 de març, per realitzar-hi la 3a. Calçotada
Popular de Mollerussa.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a les associacions i/o entitats locals, Orfeó Renaixença, Agrupació
sardanista de Mollerussa, Agrupament Escolta i Guia “Cal Met”, Associació “50 i més”,
Associació de dones “L’Albada”, l’Associació del Jovent de Mollerussa i el Casal Popular
l’Arreu, la utilització del Pavelló 125è Aniversari el dia 5 de març, per realitzar-hi la 3a.
Calçotada Popular de Mollerussa.
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.
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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.
•
El Pavelló 125è Aniversari s’haurà de deixar net i recollit per tal de poder iniciar el muntatge de
la Fira de Sant Josep el dilluns dia 6 de març, a parir de les 15.30h.

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

SOL·LICITUD
AMPA
COL·LEGI
POMPEU
FABRA,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 6 DE MAIG
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Hernández, en representació
de l’AMPA Col·legi Pompeu Fabra Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el
Pavelló Poliesportiu “19 de Març” el dia 6 de maig, de les 09.00h fins a les 13.00h i de les
16.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi el Festival de gimnàstica rítmica.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Col·legi Pompeu Fabra Mollerussa, la utilització del Pavelló
Poliesportiu “19 de Març” el dia 6 de maig, de les 15.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi el
Festival de gimnàstica rítmica.
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.
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•
•

•
•

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.
•
Es cedeix el Pavelló a partir de les 15.00h ja que hi ha competicions de diferents clubs durant
el matí.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MOLLERUSSA CAPITAL DE LA SARDANA 2016, EN
QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS PER AL DIA 19 DE FEBRER DE 2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè París, en representació de l’Associació
Mollerussa Capital de la Sardana 2016, en què demana el canvi d’ubicació de l’autorització
de l’espai de la Plaça Manuel Bertrand a la Plaça de l’Ajuntament, amb motiu de la trobada
de Colles Sardanistes de Catalunya el proper dia 19 de febrer de 2017.
Així mateix demana un escenari i dos gàbies de cadires a la plaça de l’Ajuntament i també,
quatre gàbies de cadires, cinquanta taules i un entarimat al Pavelló Verd.
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La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Mollerussa Capital de la
Sardana 2016 la ocupació de l’espai de la Plaça de l’Ajuntament el proper dia 19 de febrer,
amb motiu de la trobada de Colles Sardanistes de Catalunya.
S’acorda facilitar-los un escenari i dos gàbies de cadires a la plaça de l’Ajuntament i també,
quatre gàbies de cadires, cinquanta taules i un entarimat al Pavelló Verd.
Segon. Deixar sense efectes la part que correspon a l’acord aprovat en la Junta de Govern
del dia 3 de novembre de 2016.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD A.E.I.G CAL-MET, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR EL PASSEIG DELS VILARS EL DIA 18 DE FEBRER DE 2017

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Tricas, en representació de
l’Agrupament Escolta i Guia Cal-Met de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar
l’espai del Passeig dels Vilars el dia 18 de febrer, de les 15.00h fins a les 19.00h, per
realitzar-hi jocs i activitats del carnestoltes.
També demana un peveter i llenya.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Cal-Met de Mollerussa la utilització de
l’espai del Passeig dels Vilars el dia 18 de febrer, de les 15.00h fins a les 19.00h, per
realitzar-hi jocs i activitats del carnestoltes.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un peveter i llenya.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
INSTAL·LAR UNA TAULA INFORMATIVA ELS DIES 22 DE FEBRER, 29 DE MARÇ
I 12 D’ABRIL DE 2017 (MERCAT SETMANAL)

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Ana Rodriguez, en representació de l’Associació
Espanyola contra el Càncer de Mollerussa (AECC), en què demana autorització per muntar
una taula informativa els dies 22 de febrer, 29 de març i 12 d’abril a la plaça Major, dins del
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recinte del mercat setmanal, durant el matí, per realitzar-hi una campanya de recaptació de
socis per l’Associació.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), a muntar una taula
informativa els dies 22 de febrer, 29 de març i 12 d’abril al recinte del mercat setmanal,
durant el matí, per realitzar-hi una campanya de recaptació de socis per l’Associació.
El lloc d’ubicació al recinte del mercat setmanal serà a la Pl. Major, on indiqui la Policia Local.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
27.

COMUNICACIÓ DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS DE BARCELONA
DE MODIFICACIÓ D’HORARIS EN EL SERVEI LLEIDA-CERVERA-BARCELONA DE
LA CONCESSIÓ BARCELONA-LLEIDA V-2078

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’escrit tramés per la Direcció del Servei Territorial
de Transports de Barcelona, comunicant que l’empresa S.A.U. Alsina Graells de Auto
Transportes demana autorització per tal de modificar els horaris en el servei Lleida –
Cervera – Barcelona de la concessió Barcelona – Lleida V-2078.
A la vista de la proposta presentada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Declarar la conformitat de l’Ajuntament a la proposta de l’empresa S.A.U. Alsina
Graells de Auto Transportes per modificar els horaris en el servei Lleida – Cervera –
Barcelona de la concessió Barcelona – Lleida V-2078.
Segon. Notificar el present acord a la Direcció del Servei Territorial de Barcelona als efectes
oportuns.
28.

RECONEIXEMENT DEL 3È. TRIENNI AL SR. SOLÉ PAMPOLS, JOSEP.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 3r. trienni a favor del Sr.
Solé Pàmpols, Josep M. personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de
treball d’oficial 1a. Grup C, subgrup C2.
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. Solé Pàmpols, Josep M. el tercer trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment Trienni 3
Grup/Categoria
Percentatge
Venciment Trienni 4

18/02/2017
C2
100,00%
18/02/2020

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
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29.

RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI A LA SRA. PORTA ALDOSA, MONTSE.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor de la Sra.
Porta Aldosa, Montse personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de
treball d’Auxiliar de Biblioteca, Grup C, subgrup C1.
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. Porta Aldosa, Montse el quart trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment Trienni 4
Grup/Categoria
Percentatge
Venciment Trienni 5

15/02/2017
C1
100,00%
15/02/2020

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
30.

RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI AL SR. VALLS GARLANDÍ, NICANDRO.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr. Valls
Garlandí, Nicandro, personal contractat en règim laboral indefinit no fix en el lloc de
treball d’oficial 2ª, Grup C, Subgrup C2.
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. Valls Garlandí, Nicandro, el quart trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment trienni: 20/02/2017
Grup categoria: C2
Percentatge: 43,00%
Venciment proper trienni: 20/02/2020
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
31.

RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI A LA SRA. LLARDEN CARCEL, ELENA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor de la Sra.
Llarden Carcel, Elena, personal contractat en règim laboral indefinit no fix en el lloc de
treball d’auxiliar de biblioteca, Grup C, subgrup C1.
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. Llarden Carcel Elena el quart trienni, les
característiques del qual són les següents:
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Venciment trienni: 01/02/2017
Grup categoria: C1
Percentatge: 100,00
Venciment proper trienni: 01/02/2020
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
32.

RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS SRA. CALVÍS SOLÉ, ANNA.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient per reconèixer els serveis previs a la persona que
seguidament s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de treball,
següent:

Cognoms i nom:
CALVÍS SOLE, Anna
Règim:
Personal Laboral Indefinit no fix
Antiguitat a l’empresa: 11.07.2005
Escala:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala:
Tècnica
Denominació:
Tècnica de Gestió SIG
Grup:
A2
D’acord amb l’informe de Secretaria 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 procedeix al reconeixement
dels serveis prestats a la treballadora esmentada anteriorment.
A la vista dels informes lliurats i atenent l’acreditació dels serveis realitzats, la Junta de Govern, per
unanimitat, ACORDA:
Primer. Reconèixer a la Sra. CALVÍS SOLE, Anna els serveis prestats en altres administracions
públiques següent:
Serveis Prestats a altres AAPP:
Antiguitat acumulada:

Ajuntament d’Alcarràs
00 anys, 04 mesos i 25 dies

Retroacció: Es reconeix l’antiguitat des del dia 16/02/2005
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 1
Grup/Categoria
Venciment Trienni 2
Grup/Categoria
Venciment Trienni 3
Grup/Categoria
Venciment Trienni 4
Grup/Categoria
Percentatge triennis

16/02/2008
A2
16/02/2011
A2
16/02/2014
A2
16/02/2017
A2
100%

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.
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33.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-01-2017 A
31-01-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-01-2017 a 31-01-2017.
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 01-01-2017 a 31-012017, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
GARCIA
MORENO
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
MARTINEZ
SANCHEZ
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
PEIRON
MAZAS
CALERO
ESTADELLA
PUIG
MARTINEZ
MEGIAS
VARGAS

JUAN
JUAN
DOMINGO
MIRIAM
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME
TOMAS
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
JORGE FELIX
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
0,00 €
0,00 €
207,44 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
56,58 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
48,00 €
77,94 €
0,00 €
36,00 €
25,98 €
56,58 €
36,00 €
25,98 €
56,58 €
24,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
36,00 €
60,62 €
0,00 €
36,00 €
60,62 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
61,28 €
36,00 €
60,62 €
0,00 €
24,00 €
60,62 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
60,00 €
60,62 €
75,44 €
576,00 €
736,10 €
513,90 €

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.
34.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-01-2017 A 31-01-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-01-2017 a 31-01-2017.
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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 01-01-2017 a 31-01-2017, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
CLOTA
COLL
M.ANGELS
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES
GRACIA
CAMATS
VIGATA
SIMO
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
PUEYO
VIVAS
ROCA
PONS
PORTA
RUIZ
ALARCON
VILAMAJO

Total

Import
33,33 €
33,33 €

Total

Import
318,26 €
112,14 €
112,14 €
542,54 €

Total

Import
110,16 €
110,16 €

JORDI
ENRIC
JOAN

RAMON

SAMUEL
ADRIA
ANNA
LAIA

Import
48,48 €
116,15 €
96,96 €
478,74 €
740,33 €

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.
35.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 06/2017.

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 47.759,16€.
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.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar la relació de factures número 06/2017, per import global de 47.759,16€.
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.
36.

INCREMENT RETRIBUCIÓ SERVEI-GESTIÓ AIGÜES 2017 SOREA, SA.

Vista la instància presentada pel Sr. David Gall i Martín, en nom i representació de SOREA,
SA, amb data 14 de febrer de 2017 per la qual sol·licita autorització de la retribució per a
l’any 2017.
Vist l’estudi justificatiu de l’increment.
Atès que el Plec de condicions administratives del contracte de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta de l’Ajuntament de Mollerussa, estableix la revisió de la
retribució a l’empresa en funció d’una fórmula polinòmica, i el pacte 4rt., apartat a.2) del
Conveni d’ampliació del contracte on es revisarà anualment la retribució de les inversions
realitzades.
En base a tot això PROPOSO:
Primer. Aprovar l’increment de retribució, d’acord amb l’estudi justificatiu, per a l’any 2017
en la forma següent:
Retribució de la gestió:
Retribució gestió
1,0964 €/m3. x 1,00536 = 1,1023 €/m3.
Segon. Notificar a SOREA, SA aquest acord amb oferiment dels recursos adients.
37.

ACTUALITZACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ QUE PERCEP SOREA, SA PER LA GESTIÓ
DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 2017.

Vista la instància presentada pel Sr. David Gall i Martín, en nom i representació de SOREA,
SA, amb data 10 de febrer de 2017 per la qual sol·licita autorització de la retribució per a
l’any 2017.
Vist l’estudi justificatiu de l’increment, i atès que l’article 4rt. del contracte de gestió del
servei de clavegueram de Mollerussa, estableix la revisió de la retribució a l’empresa en
funció de l’IPC registrat a Catalunya durant l’exercici anterior a la data de la revisió, la Junta
de Govern, de conformitat amb l’informe proposta favorable lliurat per la Intervenció de
Fons, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Aprovar l’increment de retribució del 1,9%, d’acord amb l’estudi justificatiu, per a
l’any 2017 en la forma següent:
•

52.561,05 €/any x 1,019 = 53.559,71 €/any

Segon. Notificar a SOREA, SA aquest acord amb oferiment dels recursos adients.
38.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 05/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 05/2017, que inclou 16 expedients i que importa la
quantitat 11.510,64 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
39.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 02/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 02/2016, que inclou 11 expedients i que
importa la quantitat de 241,99 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
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40.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 02/2017

Vista la relació núm. 2/2017, d’anul·lacions de liquidacions de taxes de recaptació delegada
a OAGRTL, presentada per Intervenció de Fons i conforme els expedients individualitzats que
hi consten.
Examinats els mateixos i atesos els informes favorables, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 2/2017.
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 comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
41.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 02/2017

Vista la relació núm. 2/2017 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 2/2017, 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.
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42.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 02/2017

Vista la relació núm. 2/2017 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 2/2017, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
43.

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2016 OAGRTL

Vista la liquidació corresponent a 31-12-16 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.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Donar compte de l’expedient de liquidació definitiva a 31-12-16 dels tributs
delegats en l’OAGRTL, el desglossament del qual és el següent:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)

Concepte
Valors rebuts exercici corrent
Valors rebuts exercicis tancats

Recaptació
bruta
5.823.586,33
304.742,28

Drets
pendents
504.540,17
750.731,82

Suspensions i
LID pendent
notificar
28.978,49
129.154,43

Pendents
de recaptar
475.561,68
621.577,39
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Autoliquidacions altes IVTM

6.128.328,61
223.004,32
48.911,72
271.916,04
17.677,03

1.255.271,99
257.587,41
337.427,72
595.015,13
0,00

158.132,92
140.883,58
99.675,22
240.558,80
0,00

1.097.139,07
116.703,83
237.752,50
354.456,33
0,00

TOTAL

6.417.921,68

1.850.287,12

398.691,72

1.451.595,40

altres premis
6.790,48

premi
cobrança
total
262.238,15

LID/certificacions exercici corrent
LID/certificacions exercicis tancats

Premi de cobrança 2016

Concepte liquidació 4t trimestre '16
Relació de baixes - valors rebuts
Relació de baixes - LID executiva

Entrega recaptació
Publicacions edictes BOP 2016
Total ingrés 09-02-17

voluntària
196.627,38

executiva
58.820,29

principal
62.321,38
32.410,32

358.443,04
1.780,20
356.662,84

Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
44.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
44.1.- SOL·LICITUD GRUP COLLA DEL 66, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
EL PAVELLÓ VERD EL DIA 17 DE FEBRER DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Esther Temprado, en representació
del Grup Colla del 66 de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Verd
el dia 17 de febrer, de les 21.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi els assajos de la
coreografia de la rua de Carnaval.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
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•
•
•
•

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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Grup Colla del 66 de Mollerussa, la utilització del Pavelló Verd el dia 17
de febrer, de les 21.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi els assajos de la coreografia de la
rua de Carnaval.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
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Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
D’acord amb la sol·licitud, caldrà que a les 23 hores els assistents a l’acte abandonin l’esmentat
pavelló.

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i quaranta-cinc 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, el Secretari, que en dono fe.
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