AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i cinc minuts del dia 28 de març 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, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal i
Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
No 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.

No hi ha llicència d’obres.
3.

COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ
DELS EDIFICIS PRESENTADA PER LÓPEZ SALIDO, ANTONIO A. EXP. 2018/03.
(LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2015/81).

Vista la documentació presentada pel Sr. Antonio López Salido, posant en coneixement de
l’Ajuntament, mitjançant la preceptiva COMUNICACIÓ PRÈVIA, que vol dur a terme la
primera utilització i ocupació d’un garatge al C/ Central UA-7, relatiu a l’Expedient d’obres
número 2015/81, aprovat per acord de la Junta de Govern local de data 21.05.2015.
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els Serveis Tècnics municipals han emès
INFORME FAVORABLE (NR 044/2018).
Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
económica (DOGC 24 de juliol de 2015), modifica l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme que resta redactat de la
manera següent: 3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, amb el text següent:
Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles
187.2 i 187 ter, els actes següents:
…/…
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
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.../...
Vist allò establert a l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Protecció de la legalitat urbanística en el qual s’estableix que només es pot
utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti, després que hagi transcorregut el
termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència
aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística
atorgada.
Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, al Reial
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, al Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta de legislació
aplicable al règim jurídic de la primera utilització o ocupació dels edificis.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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 i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a l’expedient de PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ GARATGE
ubicat al C/ Central UA-7 DE 25230 MOLLERUSSA PRESENTADA PER ANTONIO LOPEZ
SALIDO Exp. 03/2018. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2015/81).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient per l’import de
300,00 €.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 “ADEQUACIÓ DE TERRENY AL CARRER
ESTRELLA PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENTS MUNICIPALS”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ADEQUACIÓ DE TERRENY
DESTINAR-LO A APARCAMENTS MUNICIPALS
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 7.732,27
Exercici econòmic: 2018

AL

CARRER

ESTRELLA

PER

A

Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Aroa Guardiola i
Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, SERBONIU, SL.
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.
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5.

DONAR COMPTE DE LA SUBVENCIÓ: RESOLUCIÓ CLT/467/2018, DE 6 DE
MARÇ, PER LA QUAL ES DONA PUBLICITAT A L'ACORD DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
(OSIC), PEL QUAL S'APROVA LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN ESPÈCIE, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA,
PER A LA CONTRACTACIÓ D'ESPECTACLES PROFESSIONALS INCLOSOS EN EL
CATÀLEG D'ESPECTACLES PROGRAMA.CAT PER A L'ANY 2018.

Vista la Resolució CLT/467/2018, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual
s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència
no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg
d'espectacles Programa.cat per a l'any 2018, publicada al DOGC núm 7581, de 19 de març
de 2018.
Vista la Resolució CLT/334/2018, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie, publicada al
DOGC núm 7571, de 5 de març de 2018.
L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions en espècie que consisteix en la
contractació de les actuacions d'espectacles d'arts escèniques i concerts professionals
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat que formin part de la programació estable
d'iniciativa municipal. S’exclou allò previst a la base 1.3.
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural abona directament a la companyia, formació
musical o empresa responsable de l'espectacle la part subvencionada del seu cost i la resta
l'ha de pagar l'ens local que l'ha programat.
Es considera despesa subvencionable el cost de l'espectacle contractat, que es pot fixar:
a) Com a caixet, sense que pugui ser superior al caixet màxim declarat per la
companyia o empresa en el catàleg Programa.cat.
b) En funció de la recaptació en taquilla més IVA no repercutible, sempre que en
aquest cas l'import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia o
empresa en el catàleg Programa.cat, i que la taquilla sigui gestionada i comporti un
ingrés per a l'ens local i no per a la companyia o empresa.
c) A través d'una fórmula mixta que combini els dos sistemes a) i b).
Les despeses en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes,
dins dels sistemes de remuneració esmentats.
La dotació màxima de la convocatòria és d’1.910.000,00 euros i el cost subvencionable de
cadascun dels espectacles no pot superar els 8.000 euros + IVA, tampoc pot superar el 55%
del cost subvencionable de cada espectacle contractat.
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La quantia de la subvenció es determina aplicant sobre el cost de cada espectacle, el
percentatge corresponent, de conformitat amb els barems següents:
Àmbits

Tipologia d'equipaments
Circ

Dansa

Música

Teatre

Municipis de ≤ 5.000 habitants sense
equipaments escènics o musicals

40%

40%

28%

25%

Altres espais escènics i musicals
locals” de l'SPEEM

30%

30%

23%

20%

“Equipaments escènics i musicals
locals bàsics” de l'SPEEM

25%

25%

18%

25%

Suport addicional:
- Espectacles i concerts per a públic familiar: 5%.
- Concerts de música clàssica: 3%.
- Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat de
Catalunya durant els 4 anys anteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin
produccions que reben, durant l'any de concessió de la subvenció, un ajut de la
Generalitat mitjançant un conveni: 2,5%.
- Espectacles i concerts considerats d'especial interès per itinerar pels municipis: 10%,
d'acord amb la classificació del catàleg Programa.cat (no és acumulable al suport
addicional del 2,5% del paràgraf anterior).
En el cas de municipis de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, la quantia de la
subvenció es determina sumant tant els barems indicats a la taula anterior, com els que
preveu la taula següent:
Tipologia d'equipaments

Àmbits
Circ

Dansa

Música

Teatre

Municipis de ≤ 5.000 habitants sense
equipaments escènics o musicals

10%

10%

8%

8%

Altres espais escènics i musicals
locals” de l'SPEEM

10%

10%

8%

8%

“Equipaments escènics i musicals
locals bàsics” de l'SPEEM

10%

10%

8%

8%

Suport addicional en el cas de municipis de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona:
- Espectacles i concerts considerats d'especial interès per itinerar pels municipis: 10%,
d'acord amb la classificació que estableix el catàleg d'espectacles Programa.cat.
- Els percentatges de suport es poden reduir de manera proporcional trimestralment en
funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de la disponibilitat
pressupostària.
- En el cas que l'ens local externalitzi la gestió d'una part o de totes les programacions
estables municipals a través d'un conveni o acord amb institucions o entitats del
municipi, s’aplicarà la base 4.6.
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El període per presentar les sol·licituds és del 20 de març al 31 d'octubre de 2018 i el
procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució CLT/467/2018, de 6 de març, per la qual
es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions en espècie,
en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2018, publicada al DOGC núm
7581, de 19 de març de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
6.

SOL·LICITUD RAGNAROK MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 30 I 31 DE
MARÇ DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. David Palau, en representació de
Ragnarock Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat els dies 30 i 31 de març, durant tot el dia i nit, per realitzar-hi un torneig a nivell
europeu de videojocs de lluita “Arc System Batles”.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a Ragnarock Mollerussa la utilització de la sala de ball del Teatre
l’Amistat els dies 30 i 31 de març, durant tot el dia i nit, per realitzar-hi un torneig a nivell
europeu de videojocs de lluita “Arc System Batles”.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
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•

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliure les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
7.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA LA SALA
DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 5 D’ABRIL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del
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Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 5 d’abril, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi els “Quarts
de final de lectura en veu alta”.
També demana 300 cadires.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics la utilització de la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 5 d’abril, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi els “Quarts
de final de lectura en veu alta”.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 300 cadires.
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.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliure les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

SOL·LICITUD DE L’AMPA ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal
per a utilitzar les instal·lacions del centre indicat (el menjador) el dia 5 d’abril, de les 20.00h
fins a les 22.00h, per a realitzar-hi una trobada comarcal d’Ampes del Pla d’Urgell.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat al
Decret 218/2001, de 24 de juliol; es considera ús social aquell que satisfà necessitats de
diferents col·lectius socials sense ànim de lucre, i en concret per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives i altres similars de caràcter social. En aquest
sentit es fa constar que les AMPA’s gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis
per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa per a la utilització de les
instal·lacions del centre indicat (el menjador), el dia 5 d’abril, de les 20.00h fins a les 22.00,
per a realitzar-hi una trobada comarcal d’Ampes del Pla d’Urgell.
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Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
Escola Les Arrels de Mollerussa, als efectes legals oportuns.
9.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU DE DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA 10A. TARDA BASTONERA DE MOLLERUSSA EL DIA 7 D’ABRIL DE
2018

Vista la petició presentada pel Sr. Joan Manuel Solé, en representació de l’Associació
Cultural l’Arreu, en què demana autorització per penjar pancartes promocionals a la Plaça
Manuel Bertrand del dia 26 de març al 8 d’abril, poder realitzar una cercavila bastonera
ocupant la via pública pels carrers i places de la ciutat amb motiu de la 10a. Tarda
Bastonera dins el marc de les Festes de Sant Isidori, a partir de les 18.00h, el proper dia 7
d’abril de 2018.
L’itinerari de la cercavila serà el següent: plaça Major, carrer Vilaclosa, carrer Jacint
Verdaguer, plaça Pla d’Urgell, plaça l’Ajuntament, plaça Manuel Bertrand i finalment, plaça
Major.
També demana autorització per poder utilitzar la sala de ball i les sales annexes del Teatre
l’Amistat, de les 16.00h fins a les 23.59h, per realitzar-hi l’acollida, el vestuari i el sopar de
germanor de les colles bastoneres, i autorització per poder cuinar a la plaça del Teatre
l’Amistat de forma controlada i arraconada.
Així mateix, també demana la col·laboració de la Policia Local durant la cercavila, la
col·laboració de l’Alcaldia o del regidor de Cultura per donar la benvinguda i entregar els
records, poder fer-ne difusió a través dels mitjans de comunicació i que se’ls faciliti un
escenari petit i un equip de so a la Plaça Major i una graella per coure carn, 25 taules, 100
cadires i 5 contenidors petits de reciclatge a l’Amistat.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició presentada l’Associació Cultural l’Arreu, en què demanen
autorització per penjar pancartes promocionals a la Plaça Manuel Bertrand del dia 26 de
març al 8 d’abril, poder realitzar una cercavila bastonera ocupant la via pública pels carrers i
places de la ciutat amb motiu de la 10a. Tarda Bastonera dins el marc de les Festes de Sant
Isidori, a partir de les 18.00h, el proper dia 7 d’abril de 2018.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un escenari, connexió de llum i un equip de so a la Plaça
Major, la col·laboració de la Policia Local durant la cercavila pels carrers i places (plaça
Major, carrer Vilaclosa, carrer Jacint Verdaguer, plaça Pla d’Urgell, plaça l’Ajuntament, plaça
Manuel Bertrand i finalment, plaça Major), la col·laboració de l’Alcaldia o del regidor de
Cultura per donar la benvinguda i entregar els records, poder fer-ne difusió a través dels
mitjans de comunicació.
Segon. Autoritzar la utilització de la sala de ball i les sales annexes del Teatre l’Amistat, de
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les 16.00h fins a les 23.59h, per realitzar-hi l’acollida, el vestuari i el sopar de germanor de
les colles bastoneres.
Així mateix, s’acorda facilitar-los, 25 taules, 100 cadires i 5 contenidors petits de reciclatge a
l’Amistat.
Tercer. Desestimar la petició de poder cuinar a la plaça del Teatre l’Amistat de forma
controlada i arraconada, així com també no se’ls facilitarà una graella per coure carn.
Quart. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
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•
•
•
•
•
•
•

S’haurà d’aportar memòria-informe de mobilitat per a l’activitat en via pública.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola al recinte i una altra durant la cercavila, en cas
d’emergència trucar al 112.
Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà de deixar lliure les portes d’emergència i el seu recorregut.
No s’autoritza fer foc. En el cas que és fes, s’hauria d’informar dels horaris, quin tipus de foc i
quants. També, s’hauria de disposar a l’exterior d’un extintor com a mínim.

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI PER AL
DIA 6 D’ABRIL DE 2018

Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Ismael Montoro, en representació de La
Salle Mollerussa, en què demana un escenari el dia 6 d’abril al Pavelló del centre, amb
motiu de celebrar les Festes de La Salle a FP.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Salle Mollerussa un escenari el dia 6 d’abril al Pavelló del centre,
amb motiu de celebrar les Festes de La Salle a FP.
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 al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
11.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 03/2018

Vista la relació núm. 3/2018 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 3/2018, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
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Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
12.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 10/2018.

Vista la relació núm. 2018/10 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 15 expedients i que importa la quantitat
854,16 €.
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. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/10, corresponent al període entre els dies 19 al 25 de març de 2018.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
13.

PADRÓ MERCAT SETMANAL ABRIL 2018.

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’abril de 2018, per un import de
9.224,94 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer. Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes d’abril de 2018.
Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
14.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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