AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 15 de febrer de dos mil divuit. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr.
Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Josep Àngel Lavin
LLano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 261,25 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

225//2017
VALLE DEL RAEZ, FRANCISCO
C/ Sant Jaume, 1 F
68,90
34,45
0,00
0,00
150,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

24/2018
ALDOMÀ VELASCO, ASSUMPCIÓ
C/ La Creu, 27
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:

25/2018
TOLDRÀ CARULLA, LORENZO
C/ Sant Jaume, 1 H
10,00
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:

26/2018
ARGOTA GAY, ROSA
C/ Navarra, 10
9,70
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:

27/2018
MIQUEL BADIA, JOSEP M.
C/ Crist Rei, 3A
14,00
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:

28/2018
C.P. C/ URGELL, 15
C/ Urgell, 15
58,80
29,40
0,00
2.000,00
0,00
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3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I
JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP.
01/2017. ADJUDICACIÓ.

Antecedents:
I. En la data 01 de febrer de 2018, el Ple de l’Ajuntament va proposar l’adjudicació del
contracte que té per objecte el SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES
VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2017 a favor de la UTE
URBASER-ASPROS, en qualitat d’empresa licitadora que havia presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa. Així mateix, va requerir a l’esmentada empresa perquè
presentés en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al que rebés el
requeriment, la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per a
contractar amb l’administració, assenyalats la clàusula 8 del Títol II del PCAP.
II. En la data 12 de febrer de 2018 (NRE 2018/1402), ha estat presentada per part de la
representació de la UTE URBASER-ASPROS la documentació requerida. Per part dels Serveis
municipals competents s’ha constatat el compliment satisfactori del requeriment efectuat pel
licitador proposat com a adjudicatari del contracte per la qual cosa procedeix, d’acord amb
allò establert a l’article 151.3 del TRLCSP i la clàusula 11 del Plec de les administratives
particulars que regeixen el proceidment, efectuar l’adjudicació del contracte per part de
l’òrgan de contractació.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de la competència contractual que li ha estat delegada per acord plenari de
data 01 de febrer de 2018, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte la prestació del SERVEI DE
MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. EXP. 01/2017 a favor de la UTE URBASER-ASPROS, en les termes i
especificacions següents:
1. Preu anual del servei: 297.520,66 € (IVA exclòs)
2. Execució de les següents millores, en els termes presentats en la proposta:
Millora
Millora
Millora
Millora

B.1.:
B.2.:
B.3.:
B.4.:

Servei de recollida de restes de jardineria
Zona 15 - Carrer de Mossèn Cirera
Zona 83 - Mercadona
Zona 9 - Carretera del Palau

3. Criteris socials:
a.

Contractació i adscripció a l’execució del contracte de 28 treballadors/res que es
troben en situació de risc d’exclusió social, amb una durada mínima de contracte de
6 mesos a jornada completa o l’equivalent a jornades parcials, durant els 4 anys de
vigència del contracte.

b.

Adscripció a l’execució del contracte de 5 treballadors que es troben en situació de
risc d’exclusió social, amb tres mesos d’antiguitat i a jornada completa.
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Segon. NOTIFICAR el present acord als adjudicataris i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment de contractació, amb indicació que aquest és un acte
susceptible de recurs especial en matèria de contractació establert a l’article 40 del Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Tercer. PUBLICAR el present acord d’adjudicació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa i al Diari Oficial de la Unió Europea en el termini màxim de 30 dies posteriors a
l’adopció del present acord, de conformitat amb allò establert als articles 151.4 del TRLCSP i
50.1 de la Directiva 24/2014/UE.
Quart. FORMALITZAR el contracte adjudicat en document administratiu en el termini no
superior a cinc dies hàbils des de que l’adjudicatari hagi rebut el requeriment de
formalització, i sempre i quan hagi transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des
que hagin rebut la notificació de l’acord l’adjudicació tots els licitadors i sense que s’hagi
interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la
formalització (art. 156.3 del TRLCSP).
Cinquè: ADVERTIR a l’adjudicatari que amb anterioritat a la formalització del contracte,
haurà d’acreditar l’efectiva contractació, afiliació i alta i la situació de risc d’exclusió social,
de les persones que s’ha compromès a contractar i adscriure al contracte.
Sisè. PUBLICAR la formalització dels contractes al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, al Butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Butlletí
Oficial de l’Estat en el termini màxim de 30 dies posteriors a la seva celebració, d’acord amb
allò establert a l’article 154.2 del TRLCSP.
Setè. Facultar el Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents, i notificar el present als Serveis municipals competents.”
4.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 “SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE
FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE
MOLLERUSSA”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE
L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 36.082,77€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Aroa Guardiola i
Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, M I J GRUAS, SA.
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Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015,
de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
5.

DONAR COMPTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA FIRA DE SANT JOSEP
2018. EXP.PAU-01-2018. INICI PERÍODE AL·LEGACIONS.

Atenent el que disposa el Decret 30/2015, del 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures.
En data 09.02.2018 es va lliurar per sol·licitar l’homologació del pla d’autoprotecció
corresponent a la Fira de Sant Josep 2018, registrant les actuacions a la plataforma digital
HERMES, disposada per la Direcció General de Protecció Civil per a aquesta finalitat.
En data 09.02.2018, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ens informa conforme s’ha
iniciat el període de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció de la sol·licitud
per presentar les al·legacions al pla d’autoprotecció presentat.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada del lliurament del Pla d’Autoprotecció de la Fira de Sant
Josep 2018 (exp.PAU-01-2018), d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, del 3 de
març.
Segon. Donar-se per assabentada de l’inici del període de 10 dies naturals per a
d’al·legacions que disposa l’esmentat Decret.
Tercer. Renunciar al període per a presentar al·legacions del pla d’autoprotecció presentat.
Quart. Registrar aquest acord a la plataforma digital HERMES, disposada per la Direcció
General de Protecció Civil.
6.

DONAR COMPTE DE LES AJUDES: RESOLUCIÓ DE 10 DE GENER DE 2018, DE LA
DIRECCIÓ GENERAL D’E.P.E INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI
DE L’ENERGIA (IDAE), M.P. PER LA QUE S’ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA DEL
PROGRAMA D’AJUTS PER A LA IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (PLA MOVALT INFRAESTRUCTURES).

Vist l’Extracte de la Resolució de 10 de gener de 2018, de la Direcció General d’E.P.E.
Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), M.P. per la que s’estableix la
convocatòria del programa d’ajuts per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de
vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructures), publicat al BOE núm 14, de data 16 de gener
de 2018.
Vista la Resolució de 21 de desembre de 2017, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l’Energia, per la què es publica la de 7 de novembre de 2017, del Consell d'Administració,
per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'ajudes a la implantació
d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructures), publicada
al BOE núm 315, de data 28 de desembre de 2017.
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Els beneficiaris d’aquest programa d’ajuts són, entre d’altres, les entitats locals i les entitats
públiques vinculades o dependents d’elles, sempre que compleixin amb allò previst, en
relació al termini màxim de pagament a proveïdors, en la LO 2/2012, de 27 de abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La finalitat d’aquest programa d’ajuts és promoure la implantació de sistemes de recàrrega
de bateries per vehicles elèctrics, incloent aparcaments o estacionaments públic
permanents, zones d'estacionament d'empreses o infraestructura en via pública, fomentant
amb això la penetració de la mobilitat elèctrica i, per tant, la sostenibilitat en el sector del
transport, la disminució de les emissions de CO2 i contaminants i la millora de qualitat de
l'aire, així com l'estalvi i la diversificació de l'energia en el sector del transport i la
consegüent reducció de la dependència del petroli.
La modalitat d’aquestes ajudes és l’entrega dinerària sense contraprestació tant en la
modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per renting, per a entitats
públiques s'estableix una quantia equivalent al 60 % de la inversió elegible (IVA o IGIC no
inclòs). El pressupost de la convocatòria és de 15.000.000 euros.
A mode orientatiu, es podrà, desplegar una infraestructura de recàrrega convencional, lenta,
semi ràpida, ràpida i ultra ràpida, per als següents usos:
– Ús públic en sector no residencial.
– Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei
a la seva flota.
– Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei
als seus treballadors i clients.
– Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
– Ús públic en xarxa de carreteres.
Els sistemes de recàrrega hauran de complir amb els condicionants i característiques
previstos en la base cinquena i amb la normativa vigent que els hi sigui d’aplicació, així com
comptar amb les perceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que
l’actuació ho requereixi.
Es consideren com a costos subvencionables l'obra civil, el cablejat i la seva instal·lació des
del quadre elèctric final del que deriva el circuit fins al punt de connexió (aquest últim també
subvencionable) on es connecta el vehicle per la seva recàrrega.
No es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser
facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de
recàrrega), generalment sota règim de lloguer.
Donat el caràcter incentivador de les ajudes no podran ser finançats, els costos
corresponents a actuacions realitzades amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud.
Les adquisicions per mitjà d'operacions de finançament per renting, només podran ser
objecte d'ajuda a condició que el corresponent contracte d'arrendament estableixi una
durada mínima de dos anys des de la data de la seva formalització, en tot cas, posterior a la
data de registre de la sol·licitud. A més, aquest contracte d'arrendament haurà d'establir
expressament que l'arrendatari és el beneficiari de l'ajuda que s'atorgui i fer constar que
l'aplicació total d'aquesta ajuda és per a la reducció de les quotes de pagament o renda de
l'arrendament a satisfer per part de l'arrendatari, especificant l'import corresponent a
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aquestes quotes abans de l'aplicació de l'ajuda i el mateix import després de la seva
aplicació.
Aquestes ajudes s'atorgaran a les sol·licituds que compleixin amb tots i cadascun dels
requisits establerts, i per ordre de presentació de les mateixes, fins a esgotar el pressupost
disponible, o bé, fins que s'arribi a la data límit de vigència de la convocatòria, 31 desembre
de 2018. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia amb l'activació del sistema
telemàtic de gestió d'ajudes, que serà convenientment notificat en data i hora per l’IDAE, a
través de la seva pàgina web.
Les sol·licituds es realitzaran de manera telemàtica a través de l'aplicació que estarà
disponible a la seu electrònica de l’IDAE indicant les dades bàsiques de l'operació, relatius al
representant legal, beneficiari, localització del punt de recarrega i tipus, terminis estimats
d'inici i finalització, costos d'inversió i subvenció sol·licitada. L'aplicació assignarà l'import de
l'ajuda que correspon en el marc del present programa. Una vegada carregat el formulari de
sol·licitud, l'aplicació facilitarà comprovant de la data, hora i nombre de registre de la
mateixa, així com el nombre d'expedient assignat, entenent-se en aquest moment
formulada i registrada, amb caràcter definitiu i amb caràcter general, la sol·licitud d'ajuda.
Aquesta data serà la considerada a l'efecte de determinar la data a partir de la qual podrà
iniciar-se l'actuació corresponent, i el nombre de registre que s'assigni determinarà l'ordre
de prelació corresponent a l'efecte d'assignació de pressupost.
La fita que marcarà l'inici dels treballs per a les empreses públiques serà la publicació dels
plecs de licitació.
Una vegada registrada la sol·licitud de reserva de pressupost, el sol·licitant disposarà d'un
període de 180 dies naturals, a comptar des del moment de realització d'aquesta reserva,
per carregar en l'aplicació informàtica del programa tota la documentació necessària per
confirmar la instal·lació del punt de recarrega que es recull a la Base Desena. Una vegada
que s'ha comprovat que es compleixen els requisits per a la concessió de l'ajuda, es validarà
la sol·licitud i amb posterioritat al dictat de la resolució de concessió, es procedirà al
pagament de l'ajuda al beneficiari.
Aquest ajuts són incompatibles, per a una mateixa instal·lació, amb qualsevol altra
subvenció, ajut, ingrés o recurs atorgat per l’Administració General de l’Estat, Comunitat
Autònoma o entitat local, però són compatibles amb altres ajudes o subvencions establertes
mitjançant programes de la Unió Europea.
Les ajudes podran ser cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020. Per això, seran
plenament d'aplicació els mecanismes de gestió i control aplicables a aquests Fons, així com,
les obligacions d'informació i publicitat derivades dels Reglaments UE que resulten
d'aplicació.
Les ajudes, estaran sotmeses als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) n.º
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades
categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108
del Tractat, i en les altres disposicions que resultin d'aplicació.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
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Primer. Donar-se per assabentada de la convocatòria del programa d’ajuts per a la
implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt
Infraestructures), regulada per la Resolució de 10 de gener de 2018, de la Direcció General
d’E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), M.P i publicat el seu
extracte al BOE núm 14, de data 16 de gener de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
7.

DONAR COMPTE DE LA SUBVENCIÓ: BASES ESPECÍFIQUES PER A LA
FORMULACIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE TITULARITAT
MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Vistes les bases específiques per a la formulació del Pla de Manteniment de Camins de
titularitat municipal, publicades al BOP núm 12, de 17 de gener de 2018.
El Pla de manteniment de camins de titularitat municipal de la Diputació de Lleida, té per
objecte regular la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades (EMD) del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar les
actuacions per millorar l’estat dels camins de la seva titularitat.
Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de concurrència no competitiva.
Tindran la condició de despeses subvencionables les obres i actuacions de conservació,
manteniment i reparacions menors en vies o camins de titularitat municipal. S’exclouen
expressament de l’objecte de la subvenció les despeses de substitució, col·locació o
instal·lació de tanques de protecció, senyalització vertical i d’altres elements que puguin ser
considerats material inventariable.
La quantitat a percebre pels ens beneficiaris estarà formada per un import fixe per
ajuntament i EMD i un import variable en funció de la superfície del terme municipal en el
cas d’ajuntaments. Aquestes quantitats es determinaran en l’acord de la convocatòria. El
percentatge màxim de subvenció respecte del cost de l’actuació serà del 100 per 100.
La documentació tècnica que caldrà adjuntar a la sol·licitud, és la següent:
- Fitxa de descripció de l’actuació segons model facilitat per la Diputació.
- El document tècnic amb la documentació prevista per la legislació de contractació
del sector públic en funció de la tipologia d’obra i de la quantia del seu pressupost.
Es farà constar la seva aprovació per l’òrgan de govern competent.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la publicació de les bases específiques per a la
formulació del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal, publicades al BOP
núm 12, de 17 de gener de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per poder sol·licitar aquesta subvenció una vegada estigui
publicada la corresponent convocatòria, donat que es regeix pel procediment de
concurrència no competitiva.
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Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. M. TERESA BRUSAU ALBERT “ENTRE PA I PA” N. EXP. OVP-TC:
2018/016.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. M. Teresa Brusau Albert titular de
l’establiment denominat “Entre Pa i Pa”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 235/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:

Titular peticionari: M. TERESA BRUSAU ALBERT

Nom comercial: Entre Pa i Pa

Ubicació: C/ Ferrer i Busquets xamfrà Passeig de la Salle (lloc on indiqui la Policia Local)

Metres quadrats: 3 m2

Període autoritzat: de gener a desembre de 2018

Núm. Exp. OVP-TC: 2018/016
2. Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.

L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).

En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa
per a ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al
següent règim horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la
llicència d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb
taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i
identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell
de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de
les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.





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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000157.
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.
9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2018/017

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






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 5 m2
Període autoritzat: febrer de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/017

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.

En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa
per a ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al
següent règim horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la
llicència d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb
taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i
identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell
de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de
les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
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condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.





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

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000168.
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.
10.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 18 DE FEBRER DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 18 de febrer, de les 17.00h fins a les 19.30h, per realitzar-hi teatre infantil.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 18 de febrer, de les 17.00h fins a les 19.30h, per realitzar-hi teatre infantil.
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
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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.
11.

SOL·LICITUD BANC DE SANG I TEIXITS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL ELS DIES 21 I 22 DE MARÇ DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Bobet, en representació del Banc
de Sang i Teixits, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural els dies 21 i 22
de març, de les 17.00h fins a les 21.30h, per realitzar-hi la campanya de donació de sang.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,
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Esportives i
Altres similars de caràcter social.

La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Banc de Sang i Teixits, la utilització del Centre Cultural els dies 21 i 22
de març, de les 17.00h fins a les 21.30h, per realitzar-hi la campanya de donació de sang.
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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL TOTS ELS DISSABTES DE
GENER A JUNY DE 2018

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 la sala de ball
de l’Amistat cada dissabte de gener a juny de l’any 2018, de les 11.00h fins a les 12.00h,
per realitzar-hi un nou curs d’ensenyament sardanista per a joves d’entre 10 i 16 anys.
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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la utilització de la sala de ball de
l’Amistat cada dissabte de gener a juny de l’any 2018, de les 11.00h fins a les 12.00h, per
realitzar-hi un nou curs d’ensenyament sardanista per a joves d’entre 10 i 16 anys.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT DEL DIA 26
DE FEBRER AL 4 DE MARÇ DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de la
Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat del dia 26 de febrer al 4 de març de 2018, per realitzar-hi activitats del projecte de
caire musical.
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 la Colla dels 50 i més de Mollerussa, la utilització de la sala del Teatre
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l’Amistat del dia 26 de febrer al 4 de març de 2018, de les 19.00h fins a les 23.00h, per
realitzar-hi activitats del projecte de caire musical.
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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14.

SOL·LICITUD ALBADA, ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES I LA SALA DE BALL
DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 8 DE MARÇ DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
l’Albada, Associació de Dones del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la
sala d’actes i la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 8 de març, durant tota la tarda, per
realitzar-hi la celebració del Dia Internacional de les Dones.
També demana una taula a l’escenari, faristol i micròfons a la sala d’actes i taules a la sala
de ball.
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’Albada, Associació de Dones del Pla d’Urgell, la utilització de la sala
d’actes i la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 8 de març, durant tota la tarda, per
realitzar-hi la celebració del Dia Internacional de les Dones.
S’acorda facilitar-los una taula a l’escenari, faristol i micròfons a la sala d’actes i taules a la
sala de ball.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 31
DE MARÇ DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Garcia, en representació de
Testimonis Cristians de Jehovà, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat el dia 31 de març, de les 09.00h fins a les 22.00h, 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.
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 Testimonis Cristians de Jehovà, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 31 de març, de les 09.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi una conferència.
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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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16.

SOL·LICITUD SR. ANTONI CIVIT, EN REPRESENTACIÓ DELS “MÚSICS PER LA
LLIBERTAT”, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UN ESPAI DE
L’ESCOLA DE MÚSICA

Vista la petició presentada pel Sr. Antoni Civit, en representació dels “Músics per la
Llibertat”, en què demanen autorització per utilitzar un espai de l’Escola de Música un dia a
la setmana (a concretar, fora de l’horari lectiu), per realitzar-hi reunions i assajos varis.
Així mateix, demana autorització per utilitzar els faristols (Els instruments ja els portarà
cadascú).
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Civit, en representació dels “Músics
per la Llibertat”, en què demana autorització per utilitzar un espai de l’Escola de Música un
dia a la setmana (a concretar, fora de l’horari lectiu), per realitzar-hi reunions i assajos
varis.
Així mateix, s’acorda facilitar-los els faristols.
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 de concretar l’horari i el dia que s’utilitzarà l’espai amb la Regidoria corresponent.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 25 DE
MARÇ DE 2018

Vista la petició presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de
l’Ajuntament el dia 25 de març, de les 11.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi una ballada
de sardanes amb motiu de la festivitat de Diumenge de Rams.
També demana un entarimat i una gàbia de cadires.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demanen autorització per
utilitzar l’espai de la Plaça de l’Ajuntament el dia 25 de març, de les 11.00h fins a les
15.00h, per realitzar-hi una ballada de sardanes amb motiu de la festivitat de Diumenge de
Rams.
S’acorda facilitar-los un entarimat i una gàbia de cadires.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 27
D’ABRIL DE 2018

Vista la petició presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de
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l’Ajuntament el dia 27 d’abril, de les 18.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una ballada de
Sardanes amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Montserrat.
També demana un entarimat i dues gàbies de cadires.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Sr. Joaquim Fabrés, en representació de l’Agrupació Sardanista de
Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de l’Ajuntament el
dia 27 d’abril, de les 18.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una ballada de Sardanes amb
motiu de la Diada de la Mare de Déu de Montserrat.
S’acorda facilitar-los un entarimat i dues gàbies de cadires.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA ROTONDA I PASSEIG DE LA
SARDANA EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2018

Vista la petició presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per ocupar la via pública, una part de
la zona de la rotonda de la Sardana i del Passeig de la Sardana, de les 17.00h fins a les
21.00h aproximadament, amb motiu de la celebració de la ballada de sardanes en
Commemoració del Monument de la Sardana, el dia 18 de setembre de 2018.
Simultàniament, se sol·licita 30 taules, 400 cadires, dues connexions de llum i un entarimat.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la ocupació de la via pública, una
part de la zona de la rotonda de la Sardana i del Passeig de la Sardana, de les 17.00h fins a
les 21.00h aproximadament, amb motiu de la celebració de la ballada de sardanes en
Commemoració del Monument de la Sardana, el dia 18 de setembre de 2018.
S’acorda facilitar-los 30 taules, 400 cadires, 20 tanques, dues connexions de llum i un
entarimat.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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20.

SOL·LICITUD TALLERS A. MIQUEL S.L., EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
PENJAR PANCARTES

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’empresa Tallers Antoni Miquel S.L., en què
demana penjar unes pancartes publicitàries durant el mes anterior a la Fira de Sant Josep,
relatives a la celebració del 21è Concurs de conductors de carretons elevadors dins el marc
de l’esmentada fira.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’empresa Tallers Antoni Miquel S.L., en què demana penjar unes
pancartes publicitàries durant el mes anterior a la Fira de Sant Josep, relatives a la
celebració del 21è Concurs de conductors de carretons elevadors dins el marc de
l’esmentada fira.
Els llocs concrets d’ubicació de les pancartes seran al C/Ferrer i Busquets (davant Granja
Castelló i davant Església Parroquial) i davant de Prefabricats Pujol.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 03/2018

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 216.351,70€.
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 03/2018, per import global de 216.351,70€.
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.
22.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 04/2018.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 04/2018, que inclou 11 expedients i que importa la
quantitat 5.330,09 €.
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:
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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.
23.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 01/2018.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 1/2018, que inclou 10 expedients i que
importa la quantitat de 363,66 €.
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.
24.

ATORGAMENT A LA SRA. ANTONIA SAUCH PERALTA D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00003-0201V.

Vist l’expedient tramitat per Antonia Sauch Peralta (amb DNI 40710201 V ) 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.
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: Antonia Sauch Peralta
DNI: 40710201 V
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Núm. expedient: 25137-2018-000013-0201V
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: febrer 2024
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
25.

ATORGAMENT
AL
SR.
GERARD
GRAUS
LLORET
D’UNA
TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00014-4633J.

Vist l’expedient tramitat per Gerard Graus Lloret (amb DNI 43744633 J ) 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.
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: Gerard Graus Lloret
DNI: 43744633 J
Núm. expedient: 25137-2018-00014-4633J
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: juliol 2020
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
26.

TARGETA RESIDENTS ZONA BLAVA EXERCICI 2018. EXPEDIENTS APROVATS:
RELACIÓ 04/2018

Ates l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
Atesa la relació de sol·licituds presentades per persones interessades i les quals reuneixen
els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2018, a
les persones que figuren en la relació número 04/2018, conforme els expedients
individualitzats que la integren. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxes conforme a
allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
27.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
27.1.- SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA ZONA DEL BAR DEL PAVELLÓ PLA D’URGELL EL DIA 16 DE FEBRER
DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Luque, en representació del CFJ
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la zona del bar del Pavelló Pla d’Urgell el
dia 16 de febrer, de les 20.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi un sopar.
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.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al CFJ Mollerussa, la utilització de la zona del bar del Pavelló Pla d’Urgell
el dia 16 de febrer, de les 20.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi un sopar.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

D’acord amb la sol·licitud, caldrà que a les 24.00 hores els assistents a l’acte abandonin
l’esmentat pavelló.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta 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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