AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 19 d’abril 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 de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència
dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors
Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
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 2.920,49 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

18/2018
CLARIANA 2005 SL
C/ Ferrer i Busquets, 42
1.079,24
539,62
0,00
0,00
150,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

29/2018
CABELLO SANCHEZ, RAFAEL
C/ Acadèmia, 6
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

640,69
320,34
11,50
1.000,00
3.641,00

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

64/2018
PÀMPOLS LLURDÀ, MANEL
C/ Carme, 1, 2n 2a
61,00
30,50
0,00
0,00
0,00

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

65/2018
ANGLÉS MONTCUSI, JOAN
Av. La Pau, 18-A, 1r 2a
78,40
39,20
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:

66/2018
PRENAFETA OLLÉ, MARIA
Av. Codis, 8
80,00
40,00
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:

67/2018
FONTOVA MARTÍ, JAUME
C/ Tarragona, 43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL
PARC MUNICIPAL-PISCINES. EXP. 02/2014.

Exposició de fets:
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I. En la data 09 de juny de 2014, la Junta de Govern local va adjudicar el contracte que té
per objecte la concessió administrativa per a l’explotació d’un quiosc de propietat municipal,
destinat a bar-cafeteria, al recinte del Parc municipal-piscines de l’Ajuntament de
Mollerussa, a favor de Ricard Garcia Tebar i Montse Florensa Casanella, posteriorment
constituits en GARCIA FLORENSA, SCP amb el NIF. J25781295.
II. El termini de concessió administrativa es va iniciar el mateix dia 09 de juny de 2014 i es
va establir en 2 anys prorrogable anualment, per acord exprés, fins a un màxim de 4 anys.
El proper dia 09 de juy de 2018 finalitzava la segon pròrroga de la concesssió establerta de
mutu acord entre les parts.
III. En la data 20 de febrer de 2015, la Junta de Govern local va autoritzar al concessionari
la modificació de les instal.lacions del quiosc destinat a bar-cafeteria al recinte del parc
municipal-piscines, i la revisió del cànon anual concessional estipulat inicialment, establintse que extingida la concessió, les obres realitzades revertirien a l’Ajuntament.
IV. En la data 09 de març de 2018 (NRE 2275/2018), el Sr. Ricard Garcia Tebar, amb el DNI
núm. 43744339H en la representació de Garcia Florensa, SCP, va presentar un escrit en el
que sol.licita que sigui acceptada la renúncia de la concessió administrativa atès que per
motius personals que no els possible continuar la gestió del servei.
Fonaments de dret:
I. La clàusula 11 del PCAP estableix que la concessió es pot extingir, entre d’altres causes,
per renúncia del concessionari, i la clàusula 12 estableix que extingit el contracte i prèvia
comprovació de que les instal.lacions es troben en bon estat, cal procedir a la devolució de
la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari equivalent al 3% del valor de domini
públic objecte de concessió, així a la reversió de la construcció i espai destinat l’explotació.
II. La clàusula 5 del PCAP estableix que l’adjudicatari ha d’aportar l’equipament i utillatge
adequat per a la prestació del serveis proposats en la memòria d’explotació el qual no
revertirà al municipi, a l’acabament de la concessió. A tal efecte, el concessionari cal que
elabori un inventari del material i utillatge de la seva propietat que destini a l'explotació del
quiosc, a efectes de justificar la seva recuperació al final de la concessió.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en desplegament
de les facultats delegades mitjançant el 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. Acceptar la renúncia presentada i DECLARAR l’extinció de la CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL
RECINTE DEL PARC MUNICIPAL-PISCINES, amb efectes del dia 09 de març de 2018.
Segon. Procedir a la REVERSIÓ a l’Ajuntament de la construcció i espai destinat a
l’explotació en perfecte estat de conservació i funcionament, al RETORN de l’equipament i
utillatge aportat per l’adjudicatari per a la prestació dels serveis.
Tercer. Procedir a la DEVOLUCIÓ garantia definitiva consituïda, prèvia comprovació de que
les instal.lacions es troben en bon estat per part dels Serveis Tècnics municipals per import
de 568,53 €.
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Quart. Procedir a la LIQUIDACIÓ de les relacions econòmiques derivades de l'execució del
contracte en els termes que estableixi la Intervenció de Fons.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL
PARC MUNICIPAL-PISCINES. EXP. 01/2018.

El contracte té per objecte la utilització privativa d’una part del parc municipal i del recinte
de les piscines, per a l’explotació d’un quiosc destinat a Bar-cafeteria mitjançant la concessió
administrativa.
Es tracta d’un contracte de naturalesa patrimonial i la normativa patrimonial remet, pel que
fa al procediment d’adjudicació, a la normativa aplicable en matèria de contractació pública,
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En funció d'aquest
objecte, la codificació corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes
(CPV) de la Comissió Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de
28 de novembre de 2007, és el següent: 55330000-2.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció del Plec de les Clàusules econòmiques,
administratives i jurídiques particulars amb el contingut que determina l’article article 62.1
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que hauran de regir la contractació, així com els
informes preceptius.
Vist allò que s’estableix a l’article 218 i concordants 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;
articles 55 i ss. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (RPEL) i Llei 9/2017, de 8 de
novembre.
En virtut del que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 219/2011, de 20 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA de la CONCESSIÓ PER A
L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC, DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL PARC
MUNICIPAL-PISCINES. EXP. 01/2018, sota la modalitat licitatòria següent:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat
Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de 15 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat
termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores
del darrer dia hàbil. No es permet la presentació de proposicions per correu, conforme allò
establert en l’article 159.3 de la LCSP.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i altra
documentació de l’expedient que hauran de regir la contractació de la concessió pel
procediment i forma indicats.
Tercer. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
159.2 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Quart. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats.”
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 3 “ADEQUACIÓ DE TERRENY AL CARRER
ESTRELLA PER A DESTINAR-LO 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
APARCAMENTS MUNICIPALS
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 1.262,69€
Exercici econòmic: 2018

DE

TERRENYS

PER

A

DESTINAR-LOS

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, 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.
6.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 EXTRAORDINÀRIA I DE LIQUIDACIÓ
“CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA LATERAL A LA RONDA PONENT”

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: CONSTRUCCIÓ D’UNA VORERA LATERAL A LA RONDA PONENT
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 5.071,26€
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, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció, 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.
7.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 3 “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 13/2017”

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
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Denominació obra: PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS
SANTA CRISTINA I ESTRELLA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1.
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 49.895,20 €
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, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció, 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.
8.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 5 “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP. 14/2017”

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS
CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1.
Núm. Certificació: Núm. 5
Import: 28.062,89 €
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, SERBONIU, SL.
Vist l’informe d’Intervenció, 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.
9.

CORRECCIÓ D’ERRADES A L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DEL DATA 8 DE
FEBRER DE 2018 D’EXPROPIACIÓ DE TERRENY TRAVESSERA DOMENECH
CARDENAL.

Per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 2018 es van adoptar els acords que es
transcriuen literalment a continuació
PRIMER. Segregar de la finca, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, Finca
registral 2181, al Tom 1642, llibre 70, foli 5, propietat de Montserrat Rodríguez Llorens en
ple domini, que té una superfície registral total de dos mil cent noranta set metres i trenta
vuit decímetres quadrats (2.197,38m2), 44,75m2 afectats al sistema urbanísitic de
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comunicacions viari. La resta de la finca esmentada queda com es reflecteix en la part
expositiva d’aquest acord.
SEGON: Aprovar l'expropiació de la finca descrita en els antecedents d'aquest acord i
identificada amb com a finca A pel preu de 12.642,82 euros
TERCER. Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’acta d’ocupació de la finca i al
pagament, facultant al Alcalde per al desenvolupament del present acord.
En la part expositiva de l’esmentat acord es feia referència a les càrregues existents a la
mateixa, entre aquestes, s’esmentava una substitució preventiva de residu, la qual feia
referència a un conjunt de persones. La Persona interessada, un cop adoptat l’acord i abans
de signar acta ocupació i pagament va instar y obtenir una modificació de les dades
registrals, essen les mateixes les següents:
“El pleno dominio de la finca, con una SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE RESIDUO establecida
en el testamento del causante don Manuel Cusine Benavent, otorgado ante el Notario de
Lleida, don Manuel Soler Lluch, el once de diciembre de dos mil doce; según resulta de dicho
testamento y de la escritura de aceptación de herencia otorgada ante el Notario de Lleida,
don Manuel Soler Lluch, el cuatro de abril de dos mil catorce, y motivó con fecha diecisiete
de junio de dos mil catorce la inscripción 7a de la finca número 2.181, obrante al folio 55 del
libro 70, tomo 1642 del Archivo.”
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’actubre, de procediment administratiu
comú, estableix que “Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”, per l’exposat, es proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent acord:
Primer: Rectificar l’errada existent a l’acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 2018
relatiu a l’expropiació dels terrenys de la travessera Domenech Cardenal, de forma que la
carrega existent a la finca expropiada queda redactada de la següent forma: “El pleno
dominio de la finca, con una SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE RESIDUO establecida en el
testamento del causante don Manuel Cusine Benavent, otorgado ante el Notario de Lleida,
don Manuel Soler Lluch, el once de diciembre de dos mil doce; según resulta de dicho
testamento y de la escritura de aceptación de herencia otorgada ante el Notario de Lleida,
don Manuel Soler Lluch, el cuatro de abril de dos mil catorce, y motivó con fecha diecisiete
de junio de dos mil catorce la inscripción 7a de la finca número 2.181, obrante al folio 55 del
libro 70, tomo 1642 del Archivo.”
Segon: Notificar el present acord a la persona Interessada.
10.

CODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DELS CONVENIS MARC
PER A LA UTILITZACIÓ DE LOCALS PER A DESTINAR-LOS A ESPAIS
D’EXPOSICIONS TEMPORALS DEL PLA DE BARRIS ACTUACIÓ 7.06. RELACIÓ
01/2017.

Vist el conveni marc per a la utilització de locals per a destinar-los a espais d’exposicions
temporals del pla de barris, pel qual els propietaris autoritzen a l’Ajuntament de Mollerussa
la utilització temporal del local, als efectes de destinar-lo a espai d’exposició, tal i com
preveu el Primer punt.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’acord amb el tercer punt, es determina com a contraprestació a favor dels propietaris, els
imports proporcionals a l’espai que l’Ajuntament utilitzarà a la finalitat esmentada i com
màxim l’equivalent al 50% de l’IBI de naturalesa urbana, a la taxa per serveis de
clavegueram i a la taxa per serveis de recollida d’escombraries, que anualment generi el
local objecte del conveni. Si la durada del conveni és inferior a l’any, les quantitats
resultants s’adequaran proporcionalment. En tots els casos, els imports s’abonaran per
l’Ajuntament mitjançant compensació.
Finalment, i d’acord amb el cinquè punt, la conservació del local objecte d'aquest conveni i
els consums aniran a càrrec de l’usuari, sigui l’Ajuntament o bé altres.
Atès que aquests convenis s’emmarquen en l’Actuació 7.06. Borsa de lloguer de locals
comercials del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori (Pla de
Barris).
En l’Acord de la Junta de Govern de 30/11/2017, es va aprovar la contraprestació a favor
dels propietaris dels 16 locals amb conveni per a la utilització dels mateixos per a destinarlos a espais d’exposicions temporals; l’import total de la contraprestació, fou de 2.986,98
€, equivalents a la part corresponent dels tributs de l’exercici 2017.
A fi i i efectes de tramitar les justificacions davant l’Oficina de Gestió del Programa de Barris,
es necessari indexar i codificar cada un dels expedients que integren la Relació 01/2017; per
tant, atenent els antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny, adopta
els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la codificació dels expedients inclosos en la Relació 01/2017, corresponent
als 16 locals que varen signar el conveni d’utilització de locals per a destinar-los a espais
d’exposicions temporals, als efectes de la justificació de l’Actuació 7.06. Borsa de lloguer de
locals comercials del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori (Pla
de Barris), conforme l’annex que s’incorpora en aquest acord.
Segon. Autoritzar a la regidoria competent per a la tramitació en els termes que siguin
convenients.
Tercer. Notificar el present acord a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Generalitat de Catalunya i donar-ne trasllat a l’Oficina municipal del Pla de Barris i als
serveis econòmics municipals als efectes oportuns.
ANNEX
CODIFICACIÓ DELS EXPEDIENTS DE LES CONTRAPRESTACIONS RELACIÓ NÚM. 01/2017 (*)
Núm.

Local

Data
Conveni

Baixa
Conveni

IBI 2017

CLA 2017

ESC 2017

TOTAL

EV-2017/01

C/ Ferrer i Busquets, 78

01-01-16

76,95

4,80

32,07

113,81

EV-2017/02

01-01-16

96,29

6,01

32,07

134,37

01-01-16

181,05

11,30

32,07

224,41

EV-2017/04

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

01-01-16

157,35

9,82

32,07

199,24

EV-2017/05

C/ Domènec Cardenal, 1 C, bx A

01-01-16

214,58

13,40

32,07

260,04

EV-2017/03
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EV-2017/06

C/ Domènec Cardenal, 1 C, bx B

01-01-16

202,00

12,61

32,07

EV-2017/07

C/ Crist Rei, 14, bx2

22-09-14

28,77

1,80

23,00

53,57

EV-2017/08

C/ Domènec Cardenal, 9, bx 1

22-09-14

181,99

11,36

26,71

220,06

EV-2017/09

C/ Onze de Setembre, 32

01-08-14

188,13

11,75

32,07

231,94

EV-2017/10

C/ Santa Cristina, 23, bx 9

23-07-14

41,01

2,56

23,00

66,57

EV-2017/11

C/ Ciutat de Lleida, 4, bx 2

01-01-16

130,85

8,17

32,07

762,75

EV-2017/12

C/ Balmes, 3

01-01-16

12,19

0,76

5,18

18,13

EV-2017/13

C/ Ferran Puig, 9, bx 1

28-07-14

137,86

8,61

32,07

178,53

EV-2017/14
EV2017/15.1
EV2017/15.2

C/ Santa Cristina, 23, bx 2

28-07-14

41,01

2,56

23,00

66,57

C/ Onze de Setembre, 24, bx 8

09-07-14

41,20

0,00

0,00

41,20

C/ Onze de Setembre, 24, bx 8

09-07-14

41,20

5,15

32,07

78,41

EV-2017/16

C/ Jacint Verdaguer, 4

03-11-14

50,00

17,75

23,00

90,75

TOTAL

2.986,98

31-10-17

28-02-17

(*) La relació 01/2017, aprovada per la Junta de Govern en sessió de 30/11/2017, es
correspon exclusivament als expedient tramitats amb càrrec a l’exercici 2017.
11.

CODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES D’EXPROPIACIÓ D’UNA
FINCA PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ 1.15. DEL PLA DE BARRIS. RELACIÓ
01/2018.

Vistes l’acta de pagament i l’acta d’ocupació de data 2 de març de 2018 per les què es dur a
terme l’expropiació a favor de l’Ajuntament de Mollerussa de la part de la finca de 44.72m2
afectats al sistema urbanístic de comunicacions viari, segregats de la finca matriu inscrita al
Registre de la Propietat núm 3 de Lleida, Finca registral 2181, al Tom 1642, llibre 70, foli 5 i
propietat de Montserrat Rodríguez Llorens en ple domini, amb una superfície registral total
de 2.197,38m2.
Que en execució del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa i de les normes
urbanístiques, els bens i drets afectats per vial de la part de la finca esmentada han estat
adquirits per expropiació i d’acord amb l’informe de l’empresa Tinsa en el que es valoren les
finques, ratificat pel tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell actuant com a tècnic
municipal.
D’acord amb ambdues actes els transmitents han cedit i transferit al municipi de Mollerussa
la part de la finca esmentada pel preu total de 12.642,82€.
Atès que l’objecte és l’expropiació d’una finca per a destinar-la al sistema urbanístic local de
comunicació previst en el POUM de Mollerussa i que s’emmarca en l’Actuació 1.15. Obertura
i urbanització de la trv. Domènec Cardenal (Pla de Barris).
A fi i efecte de tramitar la justificació davant l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, és
necessari codificar aquest expedient; per tant, atenent els antecedents exposats, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015 de 15 de juny, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la codificació de l’expedient d’expropiació corresponent a la finca de
44,72m2 segregada de la finca matriu inscrita al Registre de la Propietat núm 3 de Lleida,
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Finca registral 2181, al Tom 1642, llibre 70, foli 5, als efectes de la seva justificació a
l’Actuació 1.15. Obertura i urbanització de la trv. Domènec Cardenal del Projecte
d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori (Pla de Barris), conforme al detall
de la Relació 01/2018 següent:
RELACIÓ NÚM. 01/2018
Núm.

DNI Propietària

Data Actes Ocupació i Pagament

TOTAL

E-2018/01

40812260W

02/03/2018

12.642,82 €

Segon. Autoritzar a la regidoria competent per a la tramitació en els termes que siguin
convenients.
Tercer. Notificar el present acord a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Generalitat de Catalunya i donar-ne trasllat a l’Oficina municipal del Pla de Barris i als
serveis econòmics municipals als efectes oportuns.
12.

ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ ANTICIPADA DE L’AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL DE PAPELERA DEL PRINCIPADO, SA (EXP. 2610/18). ACTIVITAT:
FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ. EMPLAÇAMENT: CTRA. L-200, S/N. TRÀMIT
INFORME MUNICIPAL.

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 21 de març de 2018 ha tingut
entrada la sol·licitud d’informe de competència municipal, respecte a l’actuació de revisió
anticipada de l’autorització ambiental de l’empresa Papelera del Principado, SA (Paprinsa),
emesa per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
D’acord amb l’exposat, el tècnic municipal emet el següent informe favorable de les
competències municipals envers l’expedient i d’acord amb la normativa vigent:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
TITULAR:

PAPELERA DEL PRINCIPADO, S.A.

ACTIVITAT:

FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ

ANNEX:

I.1

EPÍGRAF:

EMPLAÇAMENT: Ctra. L-200 s/n
EXPEDIENT:

NOVA ACTIVITAT

9.2

Mollerussa

818/2016

REVISIÓ ANTICIPADA X

CANVI NOM
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En relació amb l’expedient de revisió anticipada de l’autorització ambiental de l’activitat de referència
per tal de renovar l’autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram municipal amb destí final
l’EDAR de Fondarella i actualitzar l’activitat a les MTD i al CAPCA, s’emet aquest INFORME sobre tots
aquells aspectes de l’activitat que afecten temes ambientals de competència municipal:
ACTIVITAT:
Fabricació de paper i cartró
Capacitat productiva: 15.000 tn/any de bobinat de cartronet i 62.500 t/any de fulles de
cartronet.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL:

-

Resolució d’autorització ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 30 de juliol
de 2008 per a l’activitat de fabricació de paper i cartró amb una capacitat superior a 20 tn/dia
(exp. LAAD080035) amb modificació no substancial incorporada segons resolució de 21 de
maig de 2014 (exp. L1CNS140057) i resolució d’inici de procediment de revisió anticipada de
29.03.2017.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

-

-

Memòria tècnica de renovació d’autorització ambiental redactada per Xavier Sabaté Carnicer en
data novembre de 2017.
PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL A LA REVISIÓ:

-

L’activitat s’ubica en una zona classificada com a “Zona de sensibilitat acústica baixa (C) de
predomini del sòl d’ús industrial (C2)”.
L’activitat haurà de donar compliment als valors límits d’immissió sonora aplicable a l’ambient
exterior segons ordenança municipal reguladora dels soroll i les vibracions.
Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran els valors límit d’immissió
diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d’ús
sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o
en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d’acord
amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos, ni els valors fixats en l’Ordenança Municipal
corresponent:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h)
Ln (23 h – 7 h)

-

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

50

50

40

(A3) Habitatges situats al medi rural

52

52

42

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

55

55

45

60

60

50

60

60

50

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA
(B)
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl
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d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles

63

63

53

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

65

65

55

* Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.
Compliment de les mesures relatives a l’emissió d’olors d’acord amb la MTD 7. Evitar i reduir les
emissions de compostos olorosos del sistema d’aigües residuals.
Compliment de les mesures relatives a l’emissió de sorolls d’acord amb la MTD 17. Reducció de les
emissions de sorolls generades per la fabricació de pasta i paper.
En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions i/o olors, es
realitzaran per part de l’empresa actuacions de control a càrrec d’una Entitat Ambiental de Control,
imposant-se aquelles mesures correctores que es considerin adients per respecte els límits màxims
permesos per les Ordenances Municipals en les condicions de màxima capacitat de treball, garantint
que no existeix cap possibilitat d’afectació al veïnat i al medi.
En relació amb l’informe municipal de molèsties per sorolls al veïnat de 19.10.2017 l’interessat té
pendent de realitzar un nou estudi acústic específic amb mesures en continu durant 30 i 120 minuts
en horari nocturn per determinar si existeix incompliment dels valors límits d’immissió de sorolls.
Per tal de minimitzar les afectacions per soroll de la seva activitat per sota dels límits màxims
permesos per les Ordenances Municipals ha de treballar sempre amb portes i finestres tancades i
en qualsevol cas en període estival ha d’instal·lar un sistema de climatització o renovació d’aire
interna a l’establiment.
El pla d’inspeccions de l’autorització ambiental analitzarà de forma específica l’aplicació de les
mesures anteriors d’emissió acústica i d’odorífera.
Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals a clavegueram municipal amb destí final
EDAR de Fondarella favorable amb les condicions incorporades a l’informe del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell de 27.03.2018.

-

-

-

INFORME TÈCNIC:

FAVORABLE

X

DESFAVORABLE

S’informa als efectes oportuns i per tal que la Junta de Govern Local doni trasllat dels acords al
Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la petició d’informe de l’expedient L1RA17510
de revisió anticipada d’autorització ambiental.”

La Junta de Govern es dóna per assabentada d’aquesta actuació d’inspecció ambiental.
13.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2611 (24/2018),
VENDA AL DETALL D’ARTICLES I SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL, AL CARRER
DE FERRER I BUSQUETS, 47, LOCAL 3, A PETICIÓ DE VILATECNOLOGIA, SL.

En data 28 de març de 2018, el Sr. Kashif Mahmood Ahmad, en representació de
Vilatecnologia, SL presenta la comunicació de canvi de nom amb declaració responsable de
l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a venda al detall d’articles i serveis de
telefonia mòbil, al carrer de Ferrer i Busquets, 47, local 3.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
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Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a el canvi de nom de la comunicació prèvia en data 28 de
març de 2018, següent:
Número d’expedient: 2611/24/2018
Titular: VILATECNOLOGIA, SL
Denominació: venda al detall d’articles i serveis de telefonia mòbil
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 47, local 3
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitat número 2496/16.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície construïda de 120m2 i superfície de venda de 34,6m2.

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

14.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2612 (25/2018). DESCRIPCIÓ: CENTRE
D’ESTÈTICA. EMPLAÇAMENT: CARRER DE SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA, 8,
LOCAL 1. TITULAR: ISABELLA ALINA SOFINETI.

En data 6 d’abril de 2018 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a centre d’estètica al carrer de Santa Joaquima de
Vedruna, 8, local.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 6 d’abril
de 2018, següent:
Número d’expedient: 2612/25/2018
Titular: Isabella Alina SOFINETI
Denominació: centre d’estètica
Emplaçament: carrer de Santa Joaquima de Vedruna, 8, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total de 46,48m2.
- Declaració responsable d’establiments que presten serveis de bronzejat artificial
gestionat pel Departament d’Empresa i Coneixement (només en cas de disposar de
bancs solars o emissors de raigs UVA).

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
15.

COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITAT (EXP. 2013/10/2009).

En data 16 d’abril de 2018 la Sra. Magdalena Bernadó Baró comunica el cessament de
l’exercici d’activitats a l’establiment del carrer d’Arbeca, 24A, local 1 i demana la baixa i
deixar sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 2 d’abril de 2009, la Junta de Govern va autoritzar l’exercici de l’activitat al local
esmentat per a la mateixa activitat.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats següent:
Número: 2013/10/2009
Titular: Magdalena BERNADÓ BARÓ
Denominació: venda al detall d’articles de regal
Emplaçament: carrer d’Arbeca, 24A, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
16.

EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DELS VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL. (EXP. A01/2018). ADJUDICACIÓ.

La Junta de Govern local, en sessió de data 1 de març de 2018 va autoritzar l’alienació de
diversos vehicles de tracció mecànica retirats de la via pública per abandonament.
D’acord amb allò establert a la normativa vigent fou publicat al tauler municipal d’edictes i al
BOP núm. 48, del dia 8 de març de 2018, un anunci d’informació pública als efectes de
donar publicitat al llistat de vehicles afectats i retirats de la via pública i que es troben en el
dipòsit municipal. Durant el termini legal de 20 dies, els propietaris dels mateixos no han
procedit a retirar-los ni han efectuat cap reclamació o al·legació.
Transcorregut el termini indicat, ha estat presentada una proposta per a l’adquisició dels
vehicles relacionats a l’annex del present acord per part de DESBALLESTAMENTS ESTEBAN
FERNÁNDEZ amb una oferta econòmica de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250€).
Pel que fa referència a l’oferent, s’acredita que consta inscrit en el Registre General de
Gestors de Residus de la Generalitat de Catalunya, tal i com exigeixen el Decret 115/94, de
6 d’abril i el Decret 217/99, de 27 de juliol.
Vistos els antecedents exposats i, atès el que al respecte s’estableix a l’article 86 del Text
Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. conforme la
redacció donada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Atendre la sol·licitud d’adquisició presentada per DESBALLESTAMENTS ESTEBAN
FERNÁNDEZ i, en conseqüència, aprovar l’alienació directa dels vehicles que figuren en
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l’annex al present acord al seu favor, pel preu ofert i acceptat de DOS-CENTS CINQUANTA
Euros (250€), essent a càrrec del beneficiari-adquirent les despeses de trasllat des del
dipòsit municipal a les instal·lacions pròpies i les gestions oportunes per a procedir a la
tramitació de la baixa definitiva dels vehicles.
Segon. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a Intervenció de Fons i a la Policia Local, als
efectes oportuns.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per a fer
efectius aquests acords.
---------------------------ANNEX
Relació de vehicles en dipòsit
DE TRACCIÓ MECÀNICA: Turismes.
MATRÍCULA
2341BHP
H-1859-Y
3801BPK
L-1568-AH
T-8256-AU
B-8351-KB
1969CFG
L-0856-AG
B-2011-TP
T-2864-AX

MARCA - MODEL
Renault Megane
Opel Corsa
Renault Clio
Citroën C-15
Renault Megane
Citroën Saxo
Citroën C-3
Renault Clio
Renault Megane
Renault Megane

DE TRACCIÓ MECÀNICA: Ciclomotors.
MATRÍCULA
C8933BKR
C8088BSR
C0582BPW
C4827BKN
C0596BRD

17.

MARCA - MODEL
Peugeot Speed
Peugeot TKR2
Piaggio MC3
Peugeot Speed
Derbi Senda

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2018/033.

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
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cadires, següent:
1.•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: abril de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/033

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

•

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: 1872000256.
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.
18.

SOL·LICITUD ALBADA ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES I LA SALA
D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 26 D’ABRIL 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 d’exposicions del Centre Cultural el dia 26 d’abril, durant la tarda, per
realitzar-hi la celebració de la Diada de Sant Jordi.
També demana 15 taules i 100 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 16.04.18 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 l’ALBADA Associació de Dones del Pla d’Urgell, la utilització de la sala
d’actes i la sala d’exposicions del Centre Cultural el dia 26 d’abril, durant la tarda, per
realitzar-hi la celebració de la Diada de Sant Jordi.
Així mateix, s’acorda facilitar-los 15 taules i 100 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
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o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures 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.
19.

SOL·LICITUD AMICS I AMIGUES DE LA BANQUETA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 27 D’ABRIL DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pau del Valle, en representació de Amics
i Amigues de la Banqueta de Mollerussa, en què sol·licita la utilització de la sala d’actes del
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Centre Cultural el dia 27 d’abril, de les 21.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi una reunió
informativa.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per Amics i Amigues de la Banqueta de
Mollerussa per la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural ja que l’espai estarà
ocupat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
DENTAL
FOULBHE,
EN
QUÈ
DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 29 D’ABRIL DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Seydou Dioum, en representació de
l’Associació Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 29 d’abril, de les 16.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una trobada
intercultural.
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 17.04.18 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 l’Associació Dental Foulbhe, la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 29 d’abril, de les 16.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una trobada
intercultural.
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.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures 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.
21.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 27 D’ABRIL DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat el dia 27 d’abril, a partir de les 09.00h, per realitzar-hi l’acte cultural i literari de la
Setmana de Sant Jordi.
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:
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•
•
•
•
•

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 06.04.18 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 l’Institut La Serra de Mollerussa, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 27 d’abril, a partir de les 09.00h, per realitzar-hi l’acte cultural i literari de la
Setmana de Sant Jordi.
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.
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•

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 respectar l’aforament total de 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica
de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut de la RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 22 DE JUNY DE
2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Terés, en representació de la
Federació Catalana de Futbol, en què sol·licita la utilització del Teatre l’Amistat el dia 22 de
juny, a partir de primera hora del matí, per prepara la sala i realitzar-hi una assemblea
general.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per la Federació Catalana de Futbol per la
utilització del Teatre l’Amistat ja que l’espai estarà ocupat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD BODEGA XAREL·LO, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
REALITZAR UN CONCERT A LA PLAÇA MAJOR EL DIA 22 D’ABRIL DE 2018.

Vista la petició presentada per la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb el Krostó, en què demanen autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça
Major el dia 22 d’abril, de les 12.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi un concert. També
demanen un escenari i connexió de llum.
Vista la documentació aportada del rebut i la pòlissa de l’assegurança.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Montse Sans, en representació la Bodega Xarel·lo
juntament amb el Krostó, la utilització de l’espai de la Plaça Major el dia 22 d’abril, de les
12.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi un concert.
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S’acorda facilitar-los un escenari i connexió de llum.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
Condicionants:
•
La ubicació de l’escenari serà on es troba el punt de llum, davant de la Farmàcia.
•
Durant l’actuació, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les
Vibracions de Mollerussa, en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no
superi els 100dB (A) (LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80dB
(a) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada. Horari 9h a 23h els dissabtes,
diumenges i festius.
•
Es considera activitat inclosa al 112/2010.
•
Aforament inferior a 100 persones.
•
S’haurà de tenir a disposició una farmaciola i un extintor, en cas d’emergència trucar
al 112.
•
S’haurà de tenir accés al WC (Art. 47, Decret 112/2010)
•
No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD COMPANYIA DANSA MONTSE MIRET, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 28
D’ABRIL DE 2018.

Vista la petició presentada per la Sra. Montse Miret, en representació de la Companyia
Dansa Montse Miret, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de
l’Ajuntament el dia 28 d’abril, de les 18.00h fins a les 20.00h, per celebrar-hi el Dia
Internacional de la Dansa. També demanen en el cas de pluja demana poder utilitzar el
Pavelló Firal.
Així mateix, sol·licita un entarimat i equip de so.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 09.04.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Montse Miret, en representació de la Companyia
Dansa Montse Miret, la utilització de l’espai de la Plaça de l’Ajuntament el dia 28 d’abril, de
les 18.00h fins a les 20.00h, per celebrar-hi el Dia Internacional de la Dansa. També
s’autoritza, en cas de pluja, la utilització del Pavelló Firal.
S’acorda facilitar-los la connexió de llum però no l’entarimat ja que no se’n disposa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
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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 pòlissa de RC i rebut bancari que cobreixi el període.
•
Els monitors hauran de tenir cura dels participants en tot moment.
•
S’haurà de respectar tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
•
Durant l’actuació, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions de
Mollerussa, en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB (A)
(LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80dB (a) (LAeq, 30 minuts) a la
façana més exposada. Horari 9h a 23h els dissabtes, diumenges i festius.
•
S’haurà de tenir accés a la farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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25.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB MOTIU
DE LA 7A TROBADA ESPORTIVA DE SECUNDÀRIA DEL PLA D’URGELL.

Vista la petició presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del Centre de Recursos
Pedagògics del Pla d’Urgell, en què sol·licita la utilització de l’espai del camp de futbol, el
camp de futbol 7, el Pavelló Poliesportiu Onze de Setembre, el Pavelló Poliesportiu 19 de
març, el parc municipal, les pistes de tennis i el frontó municipal el proper dia 25 d’abril, per
realitzar-hi la 7a Trobada Esportiva secundària del Pla d’Urgell.
També demana un escenari i l’equip de so.
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 del Pla d’Urgell, la utilització de l’espai
del camp de futbol, el camp de futbol 7, el Pavelló Poliesportiu Onze de Setembre, el Pavelló
Poliesportiu 19 de març, el parc municipal, les pistes de tennis i el frontó municipal el proper
dia 25 d’abril, per realitzar-hi la 7a Trobada Esportiva secundària del Pla d’Urgell.
S’acorda facilitar-los un escenari i l’equip de so.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
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materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir 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 respectar aforaments totals
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i el rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures 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.
26.

SOL·LICITUD GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PEL PAS DELS PARTICIPANTS AMB BICICLETA PEL TERME
MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA XI PEDALADA POPULAR CATIGAT EL DIA 29
D’ABRIL DE 2018.

Vista la petició presentada pel Sr. Josep Antonio Gomez, en representació del Grup
Excursionista Serralada, en què demana autorització per al pas dels participants amb
bicicleta pel terme municipal de Mollerussa amb motiu de la XI Pedalada Popular Catigat que
tindrà lloc el proper dia 29 d’abril de 2018.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició presentada pel Grup Excursionista Serralada, en què demana
autorització per al pas dels participants amb bicicleta pel terme municipal de Mollerussa amb
motiu de la XI Pedalada Popular Catigat que tindrà lloc el proper dia 29 d’abril de 2018.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
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Condicionants:
•
Caldrà fer un informe de mobilitat, al tractar-se d’una cursa urbana (talls de carres, recorregut,
horaris, necessitat de personal de suport, etc.)
•
Recursos sanitaris:
•
-Cursa esportiva fora del casc urbà, menys 500 persones, haurà de tenir a disposició una
farmaciola, a partir de 500, 1 SVI
•
-Cursa esporta fora del casc urbà, menys 1.000 persones, haurà de tenir a disposició una
farmaciola, a partir de 1.000, 1 SVI
•
Caldrà aportar pòlissa de RC i rebut bancari que cobreixi el període.
•
Caldrà que la entitat sol·liciti la cessió de l’espai on es realitzarà l’activitat, quan aquesta no es
realitzi en una via de titularitat municipal.
•
S’haurà de respectar tota la normativa de seguretat i les instruccions dels cossos de seguretat.
•
En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
27.

SOL·LICITUD CRISTINA MUÑOZ BAJO “REGALINA”, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE ROSES DAVANT DEL SEU
ESTABLIMENT AL CARRER DE JACINT VERDAGUER 8, DURANT LA DIADA DE
SANT JORDI 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Cristina Muñoz Bajo “La Regalina”, en què
demana autorització per posar una parada de venda de roses davant del seu establiment,
ubicat al carrer de Jacint Verdaguer, 8, durant la Diada de Sant Jordi, 2018.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Cristina Muñoz Bajo “Regalina” la instal·lació d’una parada de venda
d’articles relacionats en aquest dia davant de l’establiment propi ubicat al carrer de Jacint
Verdaguer, 8, durant la Diada de Sant Jordi, 2018, sempre que l’alta de la seva activitat
econòmica (IAE) permeti la venda dels articles esmentats.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
28.

SOL·LICITUD FRANCISCA CASTRO, “+ K FLORS”, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES DAVANT DEL
SEU ESTABLIMENT A L’AVINGUDA DEL CANAL, 8A, DURANT LA DIADA DE
SANT JORDI 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Francisca Castro, Floristeria + K
Flors, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses en aquest dia
davant del seu establiment, a l’avinguda del Canal, 8A, durant la Diada de Sant Jordi, 2018.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a la Sra. Francisca Castro, en representació de l’establiment “+ K Flors”,
la instal·lació d’una parada de venda de roses davant de l’establiment propi ubicat a
l’Avinguda del Canal núm. 8A, durant la Diada de Sant Jordi, 2018.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
29.

SOL·LICITUD UEC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR
UNA PARADA DE VENDA DE ROSES DURANT LA DIADA DE SANT JORDI 2018.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sílvia Pacheco, en representació de la Unitat
d’Escolarització Compartida, UEC Mollerussa, en què demana autorització per posar una
parada de venda de roses a la plaça de l’Ajuntament, el dia de Sant Jordi 2018.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Unitat d’Escolarització Compartida, UEC Mollerussa, la venda de
roses el dia de Sant Jordi 2018.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
30.

SOL·LICITUD AEIG CAL-MET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE ROSES DURANT LA DIADA DE SANT
JORDI 2018.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Gerard Martín, en representació de l’Agrupament
Escolta i Guia Cal-Met, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses
a la Pl. de l’Ajuntament, el dia de Sant Jordi 2018.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
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•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupament Escolta i Guia Cal-Met de Mollerussa, la venda de roses el
dia de Sant Jordi 2018.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
31.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA UNA TARIMA PER
ALS DIES 24 I 25 D’ABRIL DE 2018.

Es dóna compte de la petició presentada per la Sra. Àngels Ribes, en representació de
l’Escola Pompeu Fabra, en què demana una tarima els dies 24 i 25 d’abril de 2018.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Pompeu Fabra, en què demana una tarima els dies 24 i 25
d’abril de 2018.
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.
32.

RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS SRA. GARDEÑES DALFO, AURORA.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient per reconèixer el serveis prestats en
altres administracions a la Sra. Gardeñes Dalfo, Aurora funcionària interina de
l’Ajuntament de Mollerussa, auxiliar administrativa a la Policia Local, grup C, subgrup C2 a
partir de la incorporació al lloc de treball ref. 096 de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segons consta en l’informe lliurat al respecte, en aplicació de la normativa que s’hi estableix
i atenent els serveis realitzats, la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Gardeñes Dalfo, Aurora els serveis previs prestats
en altres administracions públiques amb anterioritat al dia 1 de març de 2018, data de
presa de possessió en el lloc de treball d’auxiliar administrativa a la Policia Local, ref. 096.
•

Universitat de Lleida

9 anys, 0 mesos, 0 dies (Subgrup C2)

Antiguitat acumulada: 9 anys, 0 mesos, 0 dies
Es reconeix antiguitat a partir del dia 01/03/2018
Total triennis: 3 triennis Grup C Subgrup C2
Venciment 4t. trienni: 01/03/2021
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes,
tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics de
l’Ajuntament.
33.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-03-2018 A
31-03-2018).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-03-2018 a 31-03-2018.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-03-2018 a 31-032018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
MARTINEZ
SANCHEZ
CRUZ
CARABANTE
PEIRON
MAZAS
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
MENDOZA
GONZALEZ
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS

JUAN
JUAN
TOMAS
DOMINGO
JORGE FELIX
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME
JUAN JOSE
ABRAHAM
VICTOR A.
CARLOS F.
ELOY

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
419,10 €
0,00 €
0,00 €
78,54 €
12,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
114,30 €
24,24 €
0,00 €
114,30 €
48,48 €
61,25 €
0,00 €
48,48 €
61,25 €
0,00 €
48,48 €
52,50 €
14,28 €
36,36 €
52,50 €
52,38 €
36,36 €
52,50 €
0,00 €
24,24 €
8,75 €
0,00 €
48,48 €
35,00 €
190,50 €
48,48 €
43,75 €
138,09 €
36,36 €
61,25 €
42,84 €
48,48 €
61,25 €
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GARCIA
CALERO
PUIG
MEGIAS

MORENO
ESTADELLA
MARTINEZ
VARGAS

MIRIAM
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

36,36 €
48,48 €
48,48 €
24,24 €
618,12 €

61,25 €
61,25 €
61,25 €
35,00 €
708,75 €

95,25
0,00
19,05
0,00

1.278,63 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
34.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-03-2018 A 31-03-2018),

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-03-2018 a 31-03-2018.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-03-2018 a 31-03-2018, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
SOLE
CASANELLES
M.CARMEN
TUDELA
MIRO
CARME
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES

Total

Import
44,88 €
89,76 €
134,64 €

Total

Import
896,07 €
896,07 €

JORDI

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
PORTA
RUIZ

ANNA

MASIP
GAVALDA

GOMEZ
LORENTE

ROGER
ALBERT

24,48 €
47,64 €

PASTO
AYMERICH

LLOBERA
BALAGUERO

RICARD
JORDI

92,82 €
99,90 €

Import
48,96 €

Total
ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
ROSENDO
COT
LLURBA
JORDI
DALMAU

FONTANET

JOAN

€
€
€
€

313,80 €

Import
286,11 €
160,82 €
56,10 €
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GELONCH

CAMI

RAMON

MAQUEDA

MUÑOZ

JUAN

NABAU

MATA

JORDI

22,44 €
612,43 €

OLIVEROS

VILLORBINA

FRANCISCO

463,76 €

IONEL

198,99 €

JORDI

56,10 €

PASU
SETO

FARRE

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

22,44 €

Total

1.879,19 €

Total

Import
111,26 €
111,26 €

RAMON

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
35. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 10/2018
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 53.396,29€.
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 10/2018, per import global de 53.396,29€.
Segon. Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
36.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS OAGRTL DIPUTACIÓ DE LLEIDA. LID TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, SA.

ANTECEDENTS:
La Junta de Govern en data 18-09-14 va aprovar la LID 1467000006 de taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de les vies públiques, exercici
2014, a nom de Telefónica Móviles España, SA i per un import de 10.000 €.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Aquesta LID no es va ingressar en voluntària i al setembre de 2015 es dona trasllat a
l’OAGRTL per a la seva recaptació en via executiva.
L’OAGRTL emet un abonaré amb número 1220625 a nom de Telefónica Móviles España, SA
per import total de 13.523,66 €, amb el següent desglossament:
Import Principal: 10.000,00
Recàrrec:
2.000,00
Int. Demora:
1.341,27
Costes:
182,39
----------13.523,66
En data 26-06-18 Telefónica Móviles España, SA ingressa aquesta quantitat en un compte
bancari de l’Ajuntament de Mollerussa.
Atès que la recaptació en via executiva esta delegada a l’OAGRTL, aquest sol·licita l’ingrés
de l’import pagat per Telefónica Móviles, SA al seu compte corrent (ES40-2100-9046-95020000-0192).
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos per import de 13.523,66 € a favor de l’OAGRTL de
la Diputació de Lleida en concepte de LID per taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del subsòl, el sòl i la volada de les vies públiques, exercici 2014, a nom de
Telefónica Móviles España, SA.
Segon. Notificar aquest acord a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida als efectes oportuns.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes
oportuns.
37.

ATORGAMENT A LA SRA. MONTSERRAT VILA LLAUDET D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-000028-7236S.

Vist l’expedient tramitat per Montserrat Vila Llaudet (amb DNI 40807236 S ) 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: Montserrat Vila Llaudet
DNI: 40807236 S
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Núm. expedient: 25137-2018-000028-7236S
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: febrer 2020
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
38.

MODIFICACIÓ TRIBUTÀRIA MERCAT SETMANAL MAIG DE 2018 COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA NO CELEBRACIÓ DE MERCAT EL DIA 28 DE FEBRER DE
2018 PER CAUSES DE FORÇA MAJOR.

L’Ajuntament de Mollerussa, en l’exercici de les competències pròpies atribuïdes pels articles
25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i article 66.3, DL 2/2003 de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i Règim Local de Catalunya, i en ús
de la potestat organitzadora que la vigent legislació li atorga, va aprovar l’Ordenança
reguladora de l’activitat comercial de venda no sedentària que, sota la forma i denominació
de mercat setmanal, es celebra al ciutat de Mollerussa, els dimecres no festius de l’any.
L’article 16 de l’ordenança de venda no sedentària estableix que en cas d’inclemència
meteoròloga, així com en cas de necessitat justificada de càrrega o descàrrega per
circumstàncies imprevistes i supòsits de força major, que cal realitzar amb la màxima
celeritat i amb autorització prèvia del responsable del mercat és podran variar els horaris
indicats.
Atès que el dimecres 28 de febrer de 2018 per motius de seguretat, degut a inclemències
meteorològiques, es va prendre la decisió de suspendre el mercat.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per instal·lació de parades en
terrenys d’ús públic local, estableix una tarifa per dia de mercat setmanal i metre lineal de
parada.
El mes de maig es preveu la realització de 5 mercats, no obstant això, es considera oportú
liquidar aquest mes només 4 mercats, descomptant el mercat del 28 de febrer no celebrat
per causes indicades anteriorment.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Liquidar el mes de maig 4 mercats per taxa per instal·lació de parades en terrenys
d’ús públic local, tot i que els mercats efectius i aprovats en el calendari anual de mercats
setmanal siguin 5.
Segon. Informar aquest acord a tots els titulars de llicències de parades del mercat
setmanal.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de mercats i a l’àrea de gestió tributària i
recaptació, als efectes oportuns.
39.

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
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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:
39.1.- PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA A LA
TROBADA DE DE PETITS PIANISTES A BALAGUER
Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2017-2018 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat participació de l’escola a la Trobada de petits Pianistes que s’efectuarà a
Balaguer el proper dia 21 d’abril de 2018.
La informació relativa a l’activitat, és la següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Descripció de l’activitat: Trobada de Petits Pianistes .
Població: Balaguer (Lleida).
Adreça: Sala del Centre Cívic de l’edifici de l’Escola (C/Miracle, núm. 23).
Telèfon: 973 44 66 50
Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups:
10 alumnes de piano
6. Autorització dels pares: Comptem amb les autoritzacions dels pares, les tenen a
l’escola ja que han de fer el viatge amb elles.
7. Modalitat d’acolliment: No
8. Mitjà de transport:
Alumnes: cotxes particulars de cada pare/tutor
Professors: cotxes particulars de cada professor
9. Calendari del Viatge: 9:30 arribada i concert a les 12:00h
10. Professors:
Jordi Cubiró, Laura Terradellas i Isabel Blanch
La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint,
però, que es contracti una assegurança, que cobreixi viatges en grups i excursions, el dia
indicat, tant als alumnes com als professors acompanyats.
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dia 21 d’abril de 2018 ha de realitzar l’Escola
Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació de l’escola a la
Trobada de Petits Pianistes que s’efectuarà a Balaguer, en els termes que s’ha indicat en els
antecedents.

Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució
i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin
com a hores de dedicació al centre.
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Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges
en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants,
amb la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat.
El contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del RDLEG 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU.
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a
Intervenció de Fons.
39.2.- SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EL DIA 27 D’ABRIL
DE 2018
Vista la petició presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del Centre de Recursos
Pedagògics, en què sol·licita la utilització de l’espai del Parc Municipal i el Pavelló Onze de
Setembre per realitzar-hi la “3a. Trobada Sardanista”, de les 08.30h fins a les 14.00h, el
proper dia 27 d’abril de 2018.
També demana una carpa d’esports, 4 gàbies de cadires, 12 taules, un entarimat, punt de
llum, equip de so, megafonia amb micròfon, 8 contenidors, que els lavabos estiguin oberts i
la col·laboració de la Brigada municipal per a la col·locació i recollida de les taules i 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 18.04.18 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 Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de de l’espai del Parc
Municipal i el Pavelló Onze de Setembre per realitzar-hi la “3a. Trobada Sardanista”, de les
08.30h fins a les 14.00h, el proper dia 27 d’abril de 2018.
S’acorda facilitar-los una carpa d’esports, 4 gàbies de cadires, 12 taules, un entarimat, punt
de llum, equip de so, megafonia amb micròfon, 8 contenidors, els lavabos oberts i la
col·laboració de la Brigada municipal per a la col·locació i recollida de les taules i 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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 de tenir una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar en tot el recinte tancat i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació
•
S’haurà de respectar aforament total
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i el rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB(A) (LAeq, 60s) als indrets
d0adcés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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39.3.- SOL·LICITUD GRUP MUNICIPAL ERC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA CARPA AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT
JORDI.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Engelbert Montalà, en representació del Grup Municipal
ERC Mollerussa, en què demana autorització per muntar una carpa per donar informació
relacionada amb la Diada i donar llibres gratuïts, durant el dia de Sant Jordi 2018.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Grup Municipal ERC Mollerussa a posar una taula i una carpa a la plaça
de l’Ajuntament per donar informació relacionada amb la Diada i donar llibres gratuïts,
durant el dia de Sant Jordi 2018.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
39.4.- SOL·LICITUD VICTOR COSTA “OMNIUM CULTURAL”, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA INFORMATIVA DE L’ENTITAT DURANT LA
DIADA DE SANT JORDI 2018.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Victor Costa “Òmnium Cultural”, en què
demana autorització per posar una parada informativa de l’entitat a la plaça Major, durant la
Diada de Sant Jordi 2018.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.
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Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Òmnium Cultural”, en què demana autorització per posar una parada
informativa de l’entitat, durant la Diada de Sant Jordi 2018.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•
•
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.

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