AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 30 de març 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 de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin LLano,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència el regidor Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretària accidental Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
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 113,70 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:

43/2017
CP C/ FERRER I BUSQUETS, 10

C/ Ferrer i Busquets, 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53/2017
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Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

BOSCH CAPELL, FREDERIC

C/ del Molí, 52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

54/2017
NOGALES TUDELA, MIQUEL
C/ Arbeca, 17
75,80
37,90
0,00
0,00
0,00

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

55/2017
BERNET ROCA, ROSA M.
Pl. Manuel Bertrand, 16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC D’ESTAT ACTUAL I DE CRITERIS
D’ACTUACIÓ A L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (1A FASE)
2017-2018.

Antecedents:
Els Serveis tècnics municipals han redactat el “Document tècnic d’estat actual i de criteris
d’actuació a l’àmbit del Pla de Barris de Mollerussa (1a Fase)”, el qual inclou la
documentació necessària per a definir genèricament els criteris sobre els extrems
fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar els projectes executius relatius als
diferents àmbits d’actuació definits en el mateix, de conformitat amb allò establert a l’article
21.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS). El document tècnic té un pressupost d’execució per contracta
estimat total de 2.762.933,83 € (valor estimat de 2.283.416,39 € i IVA aplicable de
479.517,44 €).
Fonaments de dret:
L’article 22.1 del ROAS estableix que els avantprojectes d’obres han de ser aprovats pel
mateix òrgan al qual correspon aprovar els projectes, d’acord amb allò establert a l’article
38.1 del mateix Reglament. L’alcaldia és l’òrgan competent per aprovar els diferents
projectes d’obra executius que desenvoluparan posteriorment els diferents àmbits d’actuació
definits en el document tècnic, de conformitat amb allò establert a la Disposició addicional 2
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del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic.
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article
37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de trenta dies, la notificació individual, si escau i l’aprovació definitiva. Així mateix,
l’expedient s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan
així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, 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 i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el “DOCUMENT TÈCNIC D’ESTAT ACTUAL I DE CRITERIS
D’ACTUACIÓ A L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA (1A FASE)”, que inclou la
documentació necessària per a definir genèricament els criteris sobre els extrems
fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar els projectes executius relatius als
diferents àmbits d’actuació definits en el mateix. El pressupost d’execució per contracta
estimat total dels diferents àmbits ascendeix a la quantia de 2.762.933,83 €.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
Quart. Una vegada aprovats definitivament els projectes d’urbanització que desenvolupin el
contingut del “Document tècnic d’estat actual i de criteris d’actuació a l’àmbit del Pla de
Barris (1a fase) de Mollerussa”, s’establirà una moratòria per un termini mínim de dos anys
en el qual no es concediran llicències urbanístiques per a les obres que suposin la
implantació de nous serveis tècnics o infraestructures urbanístiques a la via pública, o
l’ampliació d’aquells ja existents als carrers o les places objecte de les obres d’urbanització.”
4.

CODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DELS CONVENIS MARC
PER A LA UTILITZACIÓ DE LOCALS PER A DESTINAR-LOS A ESPAIS
D’EXPOSICIONS TEMPORALS DEL PLA DE BARRIS. ACTUACIÓ 7.06. RELACIÓ
01/2016.

Vist el conveni marc per a la utilització de locals per a destinar-los a espais d’exposicions
temporals del pla de barris, pel qual els propietaris autoritzen a l’Ajuntament de Mollerussa
la utilització temporal del local, als efectes de destinar-lo a espai d’exposició, tal i com
preveu el Primer punt.
D’acord amb el tercer punt, es determina com a contraprestació a favor dels propietaris, els
imports proporcionals a l’espai que l’Ajuntament utilitzarà a la finalitat esmentada i com
màxim l’equivalent al 50% de l’IBI de naturalesa urbana, a la taxa per serveis de
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clavegueram i a la taxa per serveis de recollida d’escombraries, que anualment generi el
local objecte del conveni. Si la durada del conveni és inferior a l’any, les quantitats
resultants s’adequaran proporcionalment. En tots els casos, els imports s’abonaran per
l’Ajuntament mitjançant compensació.
Finalment, i d’acord amb el cinquè punt, la conservació del local objecte d'aquest conveni i
els consums aniran a càrrec de l’usuari, sigui l’Ajuntament o bé altres.
Atès que aquests convenis s’emmarquen en l’Actuació 7.06. Borsa de lloguer de locals
comercials del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori (Pla de
Barris) i en la campanya Espais en Evolució.
En l’Acord de la Junta de Govern de 1/12/2016, es va aprovar [conjuntament amb la relació
de convenis 01/2016] la contraprestació a favor dels propietaris dels 18 locals amb conveni
per a la utilització dels mateixos per a destinar-los a espais d’exposicions temporals; l’import
total de la contraprestació, fou de 2.806,36 €, equivalents a la part corresponent dels
tributs i consums de llum de l’exercici 2016.
A fi i i efectes de tramitar les justificacions davant l’Oficina de Gestió del Programa de Barris,
es necessari indexar i codificar cada un dels expedients que integren la Relació 01/2016; per
tant, atenent els antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny, adopta
els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la codificació dels expedients inclosos en la Relació 01/2016, corresponent
als 18 locals que varen signar el conveni d’utilització de locals per a destinar-los a espais
d’exposicions temporals, als efectes de la justificació de l’Actuació 7.06. Borsa de lloguer de
locals comercials del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori (Pla
de Barris), conforme l’annex que s’incorpora en aquest acord.
Segon. Autoritzar a la regidoria competent per a la tramitació en els termes que siguin
convenients.
Tercer. Notificar el present acord a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Generalitat de Catalunya i donar-ne trasllat a l’Oficina municipal del Pla de Barris i als
serveis econòmics municipals als efectes oportuns.
ANNEX
CODIFICACIÓ DELS EXPEDIENTS DE LES CONTRAPRESTACIONS RELACIÓ NÚM. 01/2016 (*)

Núm.

Local

EV-2016/01
EV-2016/02
EV-2016/03
EV-2016/04
EV-2016/05
EV-2016/06

C/ Ferrer i Busquets, 78
C/ Ferrer i Busquets, 80
Av. Catalunya, 2 A, bx 1 (local 1)
Av. Catalunya, 2 A, bx 1 (local 2)
C/ Domènec Cardenal, 1 C, bx A
C/ Domènec Cardenal, 1 C, bx B

Data
Conveni
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16

Baixa
Conveni

IBI - 2016
76,95
96,29
181,05
157,35
214,58
202,00

CLA 2016

ESC - 2016 TOTAL

4,80
6,01
11,30
9,82
13,40
12,61
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EV-2016/07
EV-2016/08
EV-2016/09
EV-2016/10
EV-2016/11
EV-2016/12
EV-2016/13
EV-2016/14
EV-2016/15
EV-2016/16
EV-2016/17.1
EV-2016/17.2
EV-2016/18

C/ Ferran Puig, 15 A
C/ Crist Rei, 14, bx2
C/ Domènec Cardenal, 9, bx 1
C/ Ferran Puig, 17, bx 2
C/ Onze de Setembre, 32
C/ Santa Cristina, 23, bx 9
C/ Ciutat de Lleida, 4, bx 2
C/ Balmes, 3
C/ Ferran Puig, 9, bx 1
C/ Santa Cristina, 23, bx 2
C/ Onze de Setembre, 24, bx 8
C/ Onze de Setembre, 24, bx 8
C/ Jacint Verdaguer, 4

01-01-16
22-09-14
22-09-14
22-09-14
01-08-14
23-07-14
01-01-16
01-01-16
28-07-14
28-07-14
09-07-14
09-07-14
03-11-14

30-06-16

60,51
28,77
218,51
163,48
188,13
41,01
130,85
75,43
137,86
41,01
82,40
0,00
50,00

3,78
1,80
13,64
10,21
11,75
2,56
8,17
4,71
8,61
2,56
0,00
5,15
17,75

30,54
94,82
21,91
52,47
30,54
262,69
15,23
188,91
30,54
230,42
21,91
65,47
30,54
169,56
30,54
110,67
30,54
177,00
21,91
65,47
0,00
82,40
30,54
35,69
33,68
101,42
TOTAL 2.806,36

(*) La relació 01/2016, aprovada per la Junta de Govern en sessió de 1/12/2016, es
correspon exclusivament als expedient tramitats amb càrrec a l’exercici 2016.
5.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2543 (11/2017),
VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE JOIERIA, PLAÇA MANUEL BERTRAN, 9,
LOCAL, A PETICIÓ DE JUAN JOSÉ GALAN PALACÍN.

En data 16 de març de 2017el Sr. Juan José Galan Palacin presenta la comunicació
municipal de canvi de nom amb règim de comunicació per a l’activitat de venda al detall
d’articles de joieria a la plaça de Manuel Bertran, 9.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de canvi de nom amb declaració responsable
en data 16 de març de 2017 , següent:
Número d’expedient: 2543/11/2017
Titular: Juan José Galan Palacin
Denominació: venda al detall d’articles de joieria (canvi de nom)
Emplaçament: carrer de Vilaclosa, 11, local (Pl.Manuel Bertran, 9)
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
1421/01.
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 93 m2.
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6.

Sol·licitud d’obertura d’establiment obligat a disposar de mesures de seguretat
privada, gestionat pel Departament d’Interior.
DONAR COMPTE DE L’AUTORITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ
PER A LA MODIFICACIÓ DE LA FRANJA HORÀRIA ESTABLERTA A L’ARTICLE
1.2.A) D’ACORD AMB EL PROCEDIMENT PREVIST A L’ARTICLE 1.4 DE LA LLEI
3/2014, DE 19 DE FEBRER, D’HORARIS COMERCIALS I DE MESURES PER A
DETERMINADES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ.

En data 2 de març de 2016 el Sr. Àlex Català Mayoral, en representació de l’associació de
comerciants “Mollerussa Comercial i Cultural” i el Sr. Josep Anton Gaya Clotet, com a
delegat de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida, va sol·licitar una ampliació de
l’horari comercial previst per al proper dia 2 de juliol, de les 00’01 hores a les 04’00 hores,
per poder dur a terme la cinquena edició de la campanya comercial “Mollerussa Open Night”
que té com a finalitat la dinamització dels comerços i la incentivació de les compres.
D’acord amb l’establert l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i
de mesures per a determinades activitats de promoció, la competència per a la resolució de
l’esmentada sol·licitud recau en el Director General de Comerç.
Aquesta sol·licitud va acompanyada de l’informe vinculant favorable emès pel Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, el qual va ser emès el dia 31 de març de 2016.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’autorització per a la modificació de la franja horària
establerta a l’article 1.2.a) d’acord amb el procediment previst a l’article 1.4 de la Llei
3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de
promoció, de les 00’01 hores fins a les 04’00 hores només pel dia 2 de juliol de 2016.
Segon. Informar que d’acord amb l’article 4 de la Llei 3/2014, relatiu a la visibilitat de
l’horari comercial, els establiments que pretenguin allargar el seu horari d’obertura d’acord
amb aquesta autorització ho hauran de publicitar en el mateix establiment per tal de que la
informació sigui visible al públic fins i tot amb l’establiment tancat.
Tercer. Donar publicitat d’aquest acord pels mitjans que es considerin adients, per tal de
que, als efectes oportuns, tots els possibles interessats tinguin coneixement.
Quart. Comunicar aquest acord al interessats, a la Policia Local, als Mossos d’Esquadra de
Mollerussa i als efectes oportuns.
7.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, XURRERIA SR. JAUME
BRAÑA APARICIO, N. EXP. OVP-A: 2017/003

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Braña Aparicio, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JAUME BRAÑA APARICIO
Nom Comercial: Xurreria Braña
Ubicació: Av. del Canal - C/ Arbeca
Metres lineals: 4 ml
Període autoritzat: abril de 2017
N. EXP. OVP-A: 2017/003

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
• S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Segon. Elevar a definitiva l‘autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1779000003.
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.
8.

SOL·LICITUD RAGNAROK MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D0ACTES I LA SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE
CULTURAL ELS DIES 14, 15 I 16 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. David Palau, en representació de
Ragnarok Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes i la sala
d’exposicions del Centre Cultural els dies 14, 15 i 16 d’abril, durant tot el dia, per realitzar-hi
un torneig de videojocs.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
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•
•
•
•

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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Ragnarok Mollerussa, la utilització de la sala d’actes i la sala
d’exposicions del Centre Cultural els dies 14, 15 i 16 d’abril, durant tot el dia, per realitzar-hi
un torneig de videojocs.
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.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL DIVERSOS DIES DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Moustapha Thiandoum, en representació
de l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural els dies 11 de juny, 29 de juliol i 7 d’octubre, de les 16.00h fins a
les 20.00h, i el dia 23 de desembre, de les 17.00h fins a les 01.00h, per realitzar-hi
conferències.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, la utilització de la sala d’actes
del Centre Cultural els dies 11 de juny, 29 de juliol i 7 d’octubre, de les 16.00h fins a les
20.00h, i el dia 23 de desembre, de les 17.00h fins a les 01.00h, per realitzar-hi
conferències.
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
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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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD ACUDAM, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL
PAVELLÓ POLIESPORTIU 11 DE SETEMBRE EL DIA 1 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Alvaro Terreros, en representació
d’ACUDAM, en què demanen autorització per utilitzar el Pavelló Poliesportiu “11 de
Setembre” el dia 1 d’abril, de les 10.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi la Lliga de Futbol
Sala de la Federació ACELL.
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 ACUDAM, la utilització del Pavelló Poliesportiu “11 de Setembre” el dia
1 d’abril, de les 10.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi la Lliga de Futbol Sala de la
Federació ACELL.
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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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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11.

SOL·LICITUD ESCUDERIA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DEL 8È RALLY DE TERRA PLA D’URGELL – 16È RAL·LI
DE TERRA DE MOLLERUSSA

Vista la petició presentada pel Sr. Antoni Castillón, en representació d’Escuderia Mollerussa,
en què demana autorització per poder organitzar el 8è. Rally de terra Pla d’Urgell i el 16è
Ral·li de terra de Mollerussa, i a conseqüència d’això, el pas de vehicles per al terme
municipal, la utilització del Pavelló 125è Aniversari, les sales de la 1a. i 2a Planta i
l’explanada exterior als pavellons, des de les 16.00h del dia 7 d’abril fins a les 24.00h del dia
8 d’abril, així com el tancament de l’Avinguda del Canal (des de l’Escola Municipal de Música
fins davant Edifici Sant Jordi) desallotjar i prohibir l’aparcament, de les 08.00h fins a les
22.00h, del dia 8 d’abril, i finalment, que se’ls faciliti material divers per a una favorable
organització de l’esdeveniment.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escuderia Mollerussa la realització i organització del 8è Rally de Terra
Pla d’Urgell - 16è Ral·li de Terra de Mollerussa.
Segon. Autoritzar el pas de vehicles pel terme municipal, la utilització de la sala 1a. (des de
les 16.00h del dia 7 d’abril fins a les 24.00h del dia 8 d’abril), la sala 2a. el dia 8 d’abril, el
tancament de l’Avinguda del Canal (des de l’Escola Municipal de Música fins davant Edifici
Sant Jordi) desallotjar i prohibir l’aparcament, de les 08.00h fins a les 22.00h, del dia 8
d’abril, així com facilitar-los el material divers (10 taules, 50 cadires, 100 tanques, una
carpa, altaveus, micròfon i un punt de llum).
Tercer. Desestimar la utilització del Pavelló 125è Aniversari, la sala 2a. el dia 7 d’abril i
l’explanada de darrers dels Pavellons Firals ja que estaran ocupats per la Fira Autotrac.
Quart. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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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.

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD ESCUDERIA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PEL
PAS DELS PARTICIPANTS PEL TERME MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DEL 8È RAL·LI DE TERRA PLA D’URGELL EL DIA 8 D’ABRIL DE
2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Antoni Castillón, en representació d’Escuderia Mollerussa,
en què demana autorització per al pas dels participants pel terme municipal de Mollerussa
amb motiu de la celebració del 8è Ral·li de Terra Pla d’Urgell que tindrà lloc el proper dia 8
d’abril de 2017.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escuderia Mollerussa, en què demana autorització per al pas dels
participants pel terme municipal de Mollerussa amb motiu de la celebració del 8è Ral·li de
Terra Pla d’Urgell que tindrà lloc el proper dia 8 d’abril de 2017.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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13.

SOL·LICITUD GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PEL PAS DELS PARTICIPANTS AMB BICICLETA PEL TERME
MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA X PEDALADA POPULAR CATIGAT EL DIA 30
D’ABRIL DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Josep Antonio Gomez, en representació del Grup
Excursionista Serralada, en què demana autorització per al pas dels participants amb
bicicleta pel terme municipal de Mollerussa amb motiu de la X Pedalada Popular Catigat que
tindrà lloc el proper dia 30 d’abril de 2017.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició presentada pel Grup Excursionista Serralada, en què demana
autorització per al pas dels participants amb bicicleta pel terme municipal de Mollerussa amb
motiu de la X Pedalada Popular Catigat que tindrà lloc el proper dia 30 d’abril de 2017.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD CLUB PATÍ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
PETICIONS AMB MOTIU DEL 17È CAMPUS D’HOQUEI PATINS.

DIVERSES

Vista la petició presentada pel Sr. David Miró, en representació del Club Pati Mollerussa, en
què sol·licita la utilització de diversos espais municipals per realitzar-hi diverses activitats,
amb motiu de dur a terme el 17è Campus d’Hoquei Patins, del dia 25 de juny al 8 de juliol
de 2017.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Pati Mollerussa, amb motiu de dur a terme el 17è Campus
d’Hoquei Patins per realitzar diverses activitats, del dia 25 de juny al 8 de juliol, la utilització
de les instal·lacions següents:
- PAVELLÓ POLIESPORTIU “Pavelló 11 de Setembre”
- CAMP DE FUTBOL 7
- ESCOLA POMPEU FABRA
- ENTRADA PISCINA MUNICIPAL
S’acorda facilitar-los les lliteres, taules i cadires però no les taules de Ping-pong ja que no
se’n disposa.
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
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•
•

•
•

o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

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

Tercer. Establir una fiança de 500€ per sufragar els possibles desperfectes que la utilització
d’aquestes instal·lacions pugui comportar.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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15.

SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DEL CAMPUS EXCELLENCE.

Vista la petició presentada pel Sr. Pere Codina, en representació del Club Bàsquet
Mollerussa, en què sol·licita la utilització de diversos espais municipals del dia 9 al 22 de
juliol, per realitzar-hi diverses activitats amb motiu de dur a terme el Campus Excellence.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Bàsquet Mollerussa del dia 9 al 22 de juliol, amb motiu de dur
a terme el Campus Excellence per realitzar diverses activitats, la utilització de les
instal·lacions següents:
- ESCOLA POMPEU FABRA
- PAVELLONS POLIESPORTIUS “Pavelló 19 de Març i Pavelló 11 de Setembre”
- ENTRADA PISCINA MUNICIPAL
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.
•
S’haurà d’acordar els horaris de la utilització dels espais autoritzats amb la Regidora
corresponent.

Tercer. Establir una fiança de 500€ per sufragar els possibles desperfectes que la utilització
d’aquestes instal·lacions pugui comportar.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA EXCURSIÓ A CERVERA
ORGANITZADA PEL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. A aquests efectes, una de les
accions que es proposa dur a terme és la realització d’una excursió el proper dia 22 d’abril
de 2017 per a fomentar la convivència entre els/les usuaris/es del Casal i el coneixement
del territori de les persones que s’apuntin a dita excursió, tot fomentant l’envelliment actiu
com una línia de treball que es promociona des de la instal·lació Municipal.
L’excursió tindrà lloc el proper dia 22 d’abril de 2017 a Cervera amb la següent ruta
organitzada: Descoberta de la Universitat i el Casc Antic de la ciutat pel matí, dinar i
posteriorment anar al Gran Teatre per veure la Passió.
S’obrirà el període d’inscripció a partir del dia 3 d’abril. El màxim de persones que poden
participar en l’excursió serà de 34 persones + 1 responsable del Casal ( total 35 persones).
El cost del tiquet de l’autocar de la persona referent del Casal que acompanyarà als inscrits
en l’excursió, anirà inclòs en el preu del tiquet que pagaran les persones inscrites a
l’activitat. L’Ajuntament assumirà
a mes la part d’una assegurança que es farà efectiva
exclusivament per aquell dia en concepte d’assistència en viatge.
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA VISITA CERVERA ,DINAR I VEURE AL TEATRE LA PASSIÓ.
Pack turístic visita mes dinar
13,00€
Entrada Teatre Passió
17,00€
Preu total per persona :
30,00€
Preu per persona tiquet autocar:
8.50€ ( total cost autocar 285,00€)
PREU TOTAL ASSEGURANÇA PER 35 PERSONES ( assumida per l’ Ajuntament de
Mollerussa)
87,73€
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon. Autoritzar el preu que els participants hauran d’abonar per a poder participar en
dita excursió , que serà del l’autocar amb un import per persona de (8,50€) i del tiquet
Pack ruta Cervera, dinar, mes Teatre Passió (30€). Total 38,50€ per persona inscrita a
l’activitat.
Tercer: Autoritzar el pagament de l’assegurança per a aquesta activitat per part de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart . Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
17.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR, SRA. SOLÉ COLL, SÍLVIA.

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Solé Coll de data 20 de març de 2017 amb
número de registre d’entrada 2017/2232, en què demana la reducció d’un 20% de la jornada de
treball per interès particular en base a l’article 23.bis de l’Acord/conveni de les condicions de
treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.
Vist l’informe de l’àrea de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar que la Sra. Sílvia Solé Coll integrant de la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Mollerussa, àrea de Seguretat Ciutadana, redueixi la jornada en un 20% per
interès particular amb reducció proporcional de les retribucions, d’acord amb l’article 23. bis de
l’Acord-conveni de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Les condicions particulars d’aquesta autorització són les següents:
•
•

•

Reducció: Un 20% de l’horari laboral setmanal amb reducció proporcional de les retribucions.
Horari: Per necessitats del servei s’acorda el següent horari:
o
De 8.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19.00 h fins al dia 22 de maig de 2017
o
A partir d’aquesta data s’establirà un nou horari per evitar solapament de dues
auxiliars administratives en el mateix horari i torn.
o
Aquest horari s’entén en tot cas sense perjudici a les adaptacions per necessitat,
serveis especials i esdeveniments del servei adscrit a la Policia Local.
Durada: La reducció de jornada per interès particular s’iniciarà el dia 8 d’abril de 2017, sense
concretar la data de finiment que quedarà supeditada de les necessitats del servei.

Tercer. Les condicions generals d’aquesta autorització són les següents:
•
•
•

L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subjecta al règim
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Local.
La reducció de jornada per interès particular és prorrogable. En aquest sentit s’haurà de
demanar mitjançant una sol·licitud i com a màxim un més abans de la finalització de
l’autorització.
Quan en un mateix departament hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet
una òptima organització de l’àrea, es tindrà en compte la major antiguitat en el departament i
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en cas d’empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de
jornada i s’actuarà amb criteris rotatius.
Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les àrees de Seguretat Ciutadana, Règim Intern, Gestió de Personal,
RRHH i Intervenció de fons perquè en tinguin constància i als efectes jurídics i econòmics
pertinents.

18.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 12/2017

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 286.080,90€.
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:
Primer. Aprovar la relació de factures número 12/2017, per import global de 286.080,90€.
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.
19.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ SERVEI DEL SERVEI
PÚBLIC DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS. EXERCICI
2016.

ANTECEDENTS
Junta de Govern en sessió celebrada el dia: 02.03.2017 va aprovar la liquidació del servei
públic de recollida, transport i tractament de residus, exercici 2016 presentada pel Consell
Comarcal del Pla d’Urgell amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Mollerussa per import de
51.033,69 €
Amb data 15 de març de 2017, s’emet un informe del Coordinador del Servei de Medi
Ambient del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que s’adjunta, i que en resum informa de
l’existència d’una errada en les tones depositades per l’Ajuntament de Mollerussa en
l’abocador de Castellnou de Seana. Consistent en una diferència a la baixa de 174,70 tones.
Els cost de gestió de les quals suposa un increment de 9.965,31 €.
A l’informe citat anteriorment, el mateix Coordinador proposa regularitzar aquesta xifra,
pagada de menys per l’Ajuntament de Mollerussa, a la liquidació de l’exercici 2017.
Atès que aquesta proposta del Consell Comarcal no suposa cap efecte econòmic immediat i
atès que les liquidacions dels serveis dels anys anteriors han estat favorables a l’Ajuntament
de Mollerussa.
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És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el document de modificació de la liquidació de l’exercici 2016, compressiu
dels mesos de gener a desembre, amb una diferència desfavorable a l’Ajuntament per
import de 9.965,31€.
Segon. Autoritzar la compensació del citat diferencial de 9.965,31 € amb la liquidació que
en el seu dia s’efectuï de l’exercici 2017.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell als efectes
oportuns.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al Servei d’Intervenció als efectes oportuns .
20.

REGULARITZACIÓ DE COTITZACIONS A LA TGSS (RLT 122)

ANTECEDENTS
L’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’ estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, estableix la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012.
La mateixa norma estableix a l’apartat setze de l’article 120 que la base de cotització per
totes les contingències dels empleats públics coincidirà en les mateixes del mes de
desembre de 2010. Deduït, si s’escau, els imports per conceptes retributius que tinguin una
periodicitat en la seva meritació superior a la mensual o que no tinguin caràcter periòdic i
que hagin integrat aquesta base sense haver estat objecte de prorrateig.
Aquesta mesura va estar aplicada a tota la plantilla de treballadors de l’Ajuntament, tant
funcionaris com personal laboral.
La funcionaria de l’Ajuntament Sra. Antonia Marin, es va donar compte de que existia una
errada en la cotització a la TGSS de l’any 2012 i així ho va fer saber als serveis econòmics
diverses vegades de forma verbal, per correu electrònic i mitjançant un registre d’entrada de
data 26-07-2016. En el que posava de manifest aquesta errada i sol·licitava la seva
regularització.
Atès que s’ha comprovat l’existència d’una errada material en les bases de cotització
corresponents als mesos de juliol a desembre de 2012, en les cotitzacions de la Sra. Marin.
Atès que aquesta errada material és susceptible se rectificació.
Vist l’informe de l’Interventor, en el que posa de manifest les quanties de la regularització
per import de 395,76 € per part de l’Ajuntament i de 73,50 € per part de la treballadora.
Així com els antecedents i fonaments jurídics de la proposta d’acord.
És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Reconèixer la errada material en les cotitzacions dels mesos de juliol a desembre
de 2012 pels imports de 395,76 € per part de l’Ajuntament i de 73,50 € per part de la
treballadora.
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Segon. Procedir a la regularització de les corresponents cotitzacions, mitjançant una
declaració complementària junt amb les nòmines del mes de març.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. Antonia Marin Garrido, amb l’oferiment dels
recursos adients.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament als efectes
oportuns.
21.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 07/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 07/2017, que inclou 38 expedients i que importa la
quantitat 8.265,97 €.
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.
22.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 03/2017

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 03/2017,
que inclou 6 expedients i que importa la quantitat 3.062,26 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
23.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 03/2017

Vista la relació núm. 3/2017, 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.
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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 3/2017.
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.
24.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 03/2017

Vista la relació núm. 3/2017 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 3/2017, 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.
25.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 03/2017

Vista la relació núm. 3/2017 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.
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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 3/2017, 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.
26.

SOL·LICITUD DE ROSA Mª PORTA HUGUET I IRENE PORTA HUGUET DE
PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU
(PLUSVÀLUA) PER LA TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància de Rosa Maria Porta Huguet i Irene Porta Huguet en la qual sol·licita
pròrroga per la presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereves del
seu pare.
ANTECEDENTS:
1.- En data 27 d’octubre de 2016 va morir el senyor Joaquim Porta Capdevila, titular de les
finques següents:
•
•
•
•
•
•

C/ Santa Cristina, 22 (referència cadastral: 4809810CG2140N0001FJ) , amb un 50% de
propietat.
C/ Balmes, 35 (referència cadastral: 4809840CG2140N0001LJ).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:-1 Pt:01 (referència cadastral: 5006401CG2150N0001YZ).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:-1 Pt:02 (referència cadastral: 5006401CG2150N0002UX).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:03 Pt:01 (referència cadastral: 5006401CG2150N0035IM).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:03 Pt:02 (referència cadastral: 5006401CG2150N0036OQ).

2.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
3.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a Rosa Maria Porta Huguet i Irene Porta Huguet
per a la presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent als objectes tributaris
següents:
•
•
•
•
•
•

C/ Santa Cristina, 22 (referència cadastral: 4809810CG2140N0001FJ) , amb un 50% de
propietat.
C/ Balmes, 35 (referència cadastral: 4809840CG2140N0001LJ).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:-1 Pt:01 (referència cadastral: 5006401CG2150N0001YZ).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:-1 Pt:02 (referència cadastral: 5006401CG2150N0002UX).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:03 Pt:01 (referència cadastral: 5006401CG2150N0035IM).
Av. de la Pau, 55, Es:1 Pl:03 Pt:02 (referència cadastral: 5006401CG2150N0036OQ).

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
27.

PADRÓ MERCAT SETMANAL ABRIL 2017

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del més d’abril de 2017, per un import de
9.750,22 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer. Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent a l’abril de 2017.
Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
28.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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