AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 9 de novembre 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.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i al regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 100,50 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

227/2017
GARCIA MIRALLES, MONTSE
Av. del Canal, 2A, 1r 1a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

228/2017
PONS GOMEZ, JOSEFA
Grup Jaume d’Urgell,54, 2n 1a
9,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

229/2017
CAPDEVILA FARRE, BENITO
C/ Sant Jaume, 5
27,00
13,50
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:

230/2017
PLAURSA SA
C/ Ferrer i Busquets, 56
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

232/2017
ABDELILLAH MOHAMMADI, CHAIB
C/ Ferran Puig, 2
8,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU.

NÚM.

2017/233

PRESENTADA

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per TELEFONICA DE ESPAÑA i de l’informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“Examinada la sol·licitud de llicència instada per TELEFÒNICA, en data 8 de novembre de
2017, número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de data 08/11/2017,
per a l'execució de la següent obra:
Rasa c/ Segriá, 21
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:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1a.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.

2a.

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.

3a.

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

4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs 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.

5a.

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.

6a.

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

7a.

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.

8a.

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

9a.

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

10a.

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.

Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.”
Aquest és el informe que emet el Facultatiu que subscriu, donat als efectes oportuns.
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:
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Primer. Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA la llicència municipal d’obres 2017/233 ,
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. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: ADEQUACIÓ DE TRES
ZONES D’APARCAMENT MUNICIPAL UBICADES ALS CARRERS PRESIDENT
MACIÀ XAMFRÀ FERRER I BUSQUETS, CRIST REI I LA FORESTAL D’URGELL DE
MOLLERUSSA. EXP. 18/2017.

Es retira de l’ordre del dia.
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR MIXTE D’OBRES I SERVEIS: MESURES
PREVENTIVES I DE SEGURETAT PER EVITAR DANYS A LES PERSONES I BÉNS.
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA EXP. 19/2017.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació obres consistents en l’execució de les
mesures preventives i de seguretat que s’han d’executar de manera urgent, en els elements
comuns dels habitatges dels Blocs del Grup Sant Isidori de Mollerussa, entretant s’efectuen
les actuacions prèvies necessàries per a decidir si és procedent l’inici d’un procediment de
declaració de ruïna.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Les codificacions
del contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014 son
les següents: Divisió 45. Grup 45.2. Classe 45.25 i Grup 45.4. Classe 45.43.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Vist el pressupost presentat per GRUP DOLOMADA, SL el qual importa la quantitat de
27.167,10 € (IVA exclòs). Atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
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de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR D’OBRES que té per objecte l’execució de les
MESURES PREVENTIVES I DE SEGURETAT PER EVITAR DANYS A LES PERSONES I
BÉNS. GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa
que comporta la contractació amb càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de GRUP DOLOMADA, SL amb
el NIF: B-256941965 en els termes següents:
Preu d’adjudicació: 32.872,19 IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’un mes.
Supervisió de les obres: Les obres seran supervisades pels Serveis Tècnics municipals.
Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

SOL·LICITUD DEL SR. JOSE FERNANDEZ LOPEZ, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE ELS NÍNXOLS 72 I 77 FILA 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per José Fernández Lopez, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre els nínxols núm. 72 i 77 fila 2ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

72

José Fernández Lopez

2ª

Import
160,67

Títol
7,39
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77

2ª

José Fernández Lopez

160,67

7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
7.

SOL·LICITUD
DEL
SR.
ANTON
JOAN
LLORT
TORRES,
DEMANANT
AUTORITZACIÓ CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE ELS NÍNXOLS 1.618 I
1.619 FILES 3ª I 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Antón Joan Llort Torres, demanant canvi de titularitat
de la concessió sobre els nínxols 1.618 i 1.619 files 3ª i 4ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom del seu cosí Agustí Causí Torres, segons Cartes de Pagament num. 59
6 de juny de 1968 i 3043 de 30 de setembre de 1998.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, 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 a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.618 i 1.619
files 3ª i 4ª del cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
8.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA EXCURSIÓ A CARDONA
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 dia 21 de novembre
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 21 de novembre de 2017 a Cardona amb una visita a la
muntanya de sal i les seves explotacions, la Mina Nieves, després de la visita a dinar i per la
tarda recorregut pel centre històric de la població visitant espais i edificis més representatius
i també el temple parroquial de Sant Miquel.
Està organitzada per a una participació d’entre 35 i 55 persones del Casal. En el preu entra
tot el mencionat, anteriorment.
Les inscripcions seran del divendres dia 10 al divendres 17 de novembre.
L’assegurança del viatge i el tiquet de la referent del Casal , es a càrrec de l’agencia ILER
travel.
EXCURSIÓ VISTA CARDONA
Preu de la sortida 35/55 persones

PREU TIQUET PER PERSONA
45€
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(*) Recordar que el cost aproximat total de l’excursió és a càrrec íntegrament per part de
les persones inscrites a la mateixa excursió.
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 exclusivament el PREU PER LA L’OCUPACIÓ D’UNA DE LES PLACES
EN L’AUTOCAR, VISITES AMB GUIA, MES DINAR amb un import per persona de (45€)
Tercer: Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. PERE VIDAL ABELLO SL “KROSTÓ” N. EXP. OVP-TC: 2017/049

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Vidal Abelló titular de l’establiment
denominat “Krostó”, demanant autorització municipal per al canvi de la ubicació de les
taules i cadires de la Plaça Major a la baixada de l’edifici Melgosa i també a la cantonada de
les botigues del RACC i l’Administració de Loteria Barcala durant el mes de novembre de
2017.
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 l’informe desfavorable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. DESESTIMAR la sol·licitud per al canvi de la ubicació de la Llicència Municipal per a
l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, atenent l’informe de la Regidoria de
Seguretat Ciutadana en el què s’indica que el lloc d’ubicació és la zona de trànsit de vehicles
veïnals amb el conseqüent risc.
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
COLLA
SALSA
DE
MOLLERUSSA,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT
CADA DILLUNS I DIMECRES DE SETEMBRE DE 2017 FINS AL JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Colla Salsa de Mollerussa, en què demana
autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat cada dilluns i dimecres de
setembre de 2017 fins al juny de 2018, de les 21.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi balls
de salsa.
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,

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•
•
•

Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, amb l’abstenció del Sr. Josep Simó
Ribera la qual acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla Salsa de Mollerussa, la utilització de la sala de ball del Teatre
l’Amistat cada dilluns i dimecres de setembre de 2017 fins al juny de 2018, de les 21.00h
fins a les 24.00h, per realitzar-hi balls de salsa.
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.
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•

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
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.
11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 11
DE NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Oscar Gallinat, en representació de
l’Associació de Donants de Sang del Pla d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar la
sala 2 de l’Amistat el dia 11 de novembre, de les 17.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi
una trobada.
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 de Donants de Sang del Pla d’Urgell, la utilització de la sala
2 de l’Amistat el dia 11 de novembre, de les 17.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi una
trobada.
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.
12.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA EL CANVI
DE DIA DE L’AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT
EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana el canvi de dia de la utilització de la sala del
Teatre l’Amistat el dia 14 de novembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, 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, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de la sala Teatre de
l’Amistat el dia 14 de novembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una
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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.
•
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. Deixar sense efectes l’acord aprovat en la Junta de Govern del passat dia 26
d’octubre, corresponent a la utilització de la sala del Teatre l’Amistat el dia 15 de novembre
de 2017.
Quart. 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 CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 20 DE
NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar el Teatre de
l’Amistat el dia 20 de novembre, de les 17.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una
conferència i la presentació de la revista “Trobades Pedagògiques”.
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 al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització del Teatre de l’Amistat el
dia 20 de novembre, de les 17.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una conferència i la
presentació de la revista “Trobades Pedagògiques”.
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.
14.

SOL·LICITUD ESCOLA M. IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de
l’Escola M. Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat el dia 28 de novembre, de les 17.00h fins a les 21.00h, 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, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola M. Ignasi Peraire, la utilització de la sala del Teatre l’Amistat el
dia 28 de novembre, de les 17.00h fins a les 21.00h, 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.
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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.

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

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 2 DE DESEMBRE
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Teatre
l’Amistat el dia 2 de desembre, de les 10.00h fins a les 12.00h, per realitzar-hi un
espectacle per commemorar 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,
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•
•
•
•

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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la utilització del Teatre l’Amistat
el dia 2 de desembre, de les 10.00h fins a les 12.00h, per realitzar-hi un espectacle per
commemorar 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.
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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.
16.

SOL·LICITUD TELEVISIÓ DE CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER PENJAR UNES BANDEROLES AMB MOTIU DE LA MARATÓ DE TV3.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Dani Reyes, en representació de
Televisió de Catalunya, en què demana autorització per col·locar 50 banderoles als fanals del
casc urbà, durant el període del dia 30 de novembre al 19 de desembre, amb motiu de
donar publicitat de “La Marató de TV3” dedicada a les malalties infeccioses que es farà el dia
17 de desembre de 2017.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Televisió de Catalunya a col·locar 50 banderoles als fanals del casc
urbà (25 fanals), durant el període del dia 30 de novembre al 19 de desembre, amb motiu
de donar publicitat de “La Marató de TV3” dedicada a les malalties infeccioses que es farà el
dia 17 de desembre de 2017.
Els llocs concrets d’ubicació de les pancartes seran els fanals del carrer Ferrer i Busquets
(carretera N-II), a l’alçada que indiqui la Policia Local.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD BIG BEN COUNTRY, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL
DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Vanesa Barambio, en representació
de Big Ben Country, en què demana que se’ls faciliti 150 cadires i un escenari amb escales
per celebrar el seu acte anual de country al Teatre l’Amistat, el dia 10 de novembre de
2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Vanesa Barambio, en representació de Big Ben
Country, i facilitar-los 150 cadires i un escenari amb escales per celebrar el seu acte anual
de country al Teatre l’Amistat, el dia 10 de novembre de 2017.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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18.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 42/2017.

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 49.403,46€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 2 de novembre existeixen 2
factures sense consignació pressupostaria per import global de 5.687,04€.
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 42/2017, per import global de 49.403,46€.
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 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que el solar ubicat al C/ Ricard Vinyes, 3, amb referència cadastral
4202253CG2140S0001YW, es vol destinar a aparcament públic de vehicles, mitjançant un
contracte d’arrendament amb el titular del solar.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el contracte d’arrendament de solar per a destinar-lo a aparcament públic
de vehicles, conforme el text íntegre que s’adjunta al present acord, subscrit amb Francesca
Brau Codony (78066382N), i Enric M. Brau Codony (40879658X), propietaris del solar
següent:
C/ Ricard Vinyes, 3, amb referència cadastral 4202253CG2140S0001YW
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el contracte d’arrendament.
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Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR

A la ciutat de Mollerussa, ________________________
REUNITS:
D’una part, Francesca Brau Codony, major d’edat, amb DNI 78066382N; i Enric M. Brau
Codony, major d’edat, amb DNI 40879658X, domiciliats a efectes d’aquest contracte al C/
Ferreu i Busquets, 45, 3 1 de Mollerussa, com a PROPIETARIS i ARRENDADORS.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari
de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la
plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
Els senyors Francesca i Enric M. Brau Codony són propietaris del solar ubicat al C/ Ricard
Vinyes 3, amb referència cadastral 4202253CG2140S0001YW.
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes de lloguer per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat al C/ Ricard Vinyes 3, pugui destinar-se a la
utilització temporal d’aparcament de vehicles, han acordat la formalització d’aquest
contracte d’arrendament d’acord amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera.- Els senyors Francesca i Enric M. Brau Codony arrenden a l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa el solar de la seva propietat ubicat al C/ Ricard Vinyes, 3, als efectes de destinarlo a espai d’aparcament públic de vehicles.
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Segona. L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2017 i el dia
31 de desembre de 2017, prorrogable per terminis anuals.
Tercera. El preu de l’arrendament és de 1.900,00 € anuals, IVA i IRPF exclosos. Si la
durada resulta inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Quarta. El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les
parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest arrendament, les obres següents:
a) Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.
b) Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via pública,
enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.
c) Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per
part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del contracte. Es consideraran com a tals,
les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.
Sisena. Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions
tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la
titularitat del solar.
Setena. Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat,
en el lloc i la data anteriorment indicats.
Els arrendadors,

20.

L’Alcalde,
--------------------

El Secretari,

ATORGAMENT AL SR. RAMON GRAUS TEHAS D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP. 25137-2017-000672518W.

Vist l’expedient tramitat per Ramon Graus Tehas (amb DNI 40822518 W ) per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Ramon Graus Tehas
DNI: 40822518 W
Núm. expedient: 25137-2017-00067-2518W
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: gener 2018
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
21.

TARGETA RESIDENTS ZONA BLAVA EXERCICI 2017. EXPEDIENTS APROVATS:
RELACIÓ 09/2017

Ates l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
Atesa la relació de sol·licituds presentades per persones interessades i les quals reuneixen
els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2017, a
les persones que figuren en la relació número 09/2017, conforme els expedients
individualitzats que la integren. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxes conforme a
allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
22.

DONAR COMPTE SUBVENCIÓ: RD 616/2017, DE 16 DE JUNY, PEL QUE ES
REGULA LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A PROJECTES SINGULARS
D’ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN
CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT
SOSTENIBLE 2014-2020.

Vist el RD 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a
projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni
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en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, publicat al
BOE núm 144, de data 17 de juny de 2017.
La finalitat d'aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització d'actuacions, per
part dels municipis espanyols de menys de 20.000 habitants o agrupacions formades per
municipis de menys de 20.000 habitants pertanyents a una mateixa Comunitat Autònoma, a
més de les Ciutats de Ceuta i Melilla, que redueixin les emissions de diòxid de carboni
mitjançant l'execució de projectes singulars d'estalvi i eficiència energètica, mobilitat urbana
sostenible i ús de les energies renovables, conforme al que es disposa al Programa Operatiu
FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, a través d’alguna o vàries dels següents
mesures:
Objetiu Específic: OE 431
Eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics
Mesura
1

Títol

3

Rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica dels edificis municipals existents.
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals
existents.
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior en els edificis
municipals existents.

4

Millora de l'eficiència energètica en instal·lacions elèctriques d'edificis municipals existents.

5

Millora de l'eficiència energètica mitjançant la utilizatció de TIC en les ciutats (Smart Cities).

6

Renovació de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.
Millora de l'eficiència energètica de las instalaciones de potabilització, depuració d'aigües
residuals i dessalació.

2

7

Objetiu Específic: OE 451
Mobilitat urbana sostenible: Transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores
xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes
Mesura

Títol

8

Implantació de Planes de Mobilitat Urbana Sostenible (*PMUS) o plans directors de mobilitat.

Objectiu Específic: OE 432
Augmentar l'ús de les energies renovables per a producció d'electricitat i usos tèrmics en edificació i en
infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al
consum
Mesura

Títol

10

Instal·lacions solars tèrmiques destinades a aplicacions de calor i fred.

11

Instal·lacions d'aprofitament de l'energia geotèrmica per a aplicacions tèrmiques.

12

Instal·lacions per a l'ús tèrmic de la biomassa.
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13

Xarxes de distribució de fluids tèrmics, instal·lacions de producció de fred, equips de
depuració de gasos, sempre que estiguin associats a l'ús tèrmic de biomassa, de biogàs o de
CDR/CSR (accions complementàries a instal·lacions existents).

14

Instal·lacions per a la transformació i/o ús tèrmic o autoconsum del biogàs.

15

Instal·lacions per a l'ús tèrmic de CDR i CSR.

16

Instal·lacions solars fotovoltaiques destinades a generació d'energia elèctrica per autoconsum
(connectades a xarxa i aïllades).

17
18

Instal·lacions eòliques de petita potència dirigides al autoconsum elèctric (connectades a
xarxa i aïllades).
Instal·lacions d'aprofitament de l'energia aerotèrmica o hidrotèrmica mitjançant bombes de
calor.

La taxa de cofinançament a Catalunya és del 50% de la despesa subvencionable amb una
limitació màxima per ajuntament per import de 5.000.000 €. Un mateix ajuntament podrà
presentar a aquesta convocatòria tants projectes diferents com desitgi, bé de forma
individual o bé a través d'entitats supralocals que agrupin projectes (diputació,
mancomunitat, etc.), sempre que l'import total de l'ajuda que li pogués correspondre, de
forma acumulada per a tots els projectes sol·licitats tant de forma individual com agrupada,
no superi aquest valor màxim. En el cas de projectes presentats per entitats supralocals que
agreguin les necessitats de diversos ajuntaments, el còmput d'aquest límit es realitzarà per
ajuntament. Els límits de les inversions elegibles es detallen per a cadascuna de les mesures
en l’annex 1 del present Reial Decret.
Les subvencions podran sol·licitar-se una vegada transcorri un mes natural des de l’endemà
al de la publicació del mateix en el BOE i fins a la conclusió de la seva vigència, la qual cosa
succeirà quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:
- Que conforme a les sol·licituds rebudes, s’esgoti el pressupost disponible.
- Que s’arribi al 31 de desembre de 2018 sense haver-se cursat sol·licituds suficients
per esgotar el pressupost disponible.
La documentació de sol·licitud a aportar és la següent:
- Sol·licitud
- Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern o de
representació competent de l'entitat sol·licitant en el qual, de forma expressa,
s'aprovin:
1r. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest
Reial Decret.
2n. Les actuacions que composen el projecte singular subvencionable i la
dotació pressupostària per dur-la a terme. Aquesta aprovació pressupostària
podrà trobar-se condicionada a l'obtenció de cofinançament FEDER per dur-la
a terme.
3r. La Memòria descriptiva de les actuacions a realitzar, la qual, bé s'inclourà
com a annex de l'acord o bé s'esmentarà en el mateix, convenientment
identificada i referenciada.
- Certificat de disposició de crèdit suficient per dur a terme les actuacions
plantejades o compromís d'habilitar crèdit suficient per finançar el projecte plantejat.
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- Memòria descriptiva de les actuacions a realitzar i que conformen el projecte
singular.
- Declaracions responsables, segons model de l’annex 2.
- I, tot allò previst en el detall de cadascuna de les mesures de l’annex 1 del Reial
Decret.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la subvenció de concessió directa a projectes
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc
del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, regulada pel RD
616/2017, de 16 de juny i publicada al BOE núm 144, de data 17 de juny de 2017.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
23.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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