AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 26 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 del Sr. Josep Simó Ribera i amb l’assistència dels
Tinents d’alcalde, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure
Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Josep Àngel Lavin
LLano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 19,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

69/2018
SIRVENT ROJO, M. CARME
C/ Ponent, 19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

70/2018
OTERO RIVAS, JOSEP M.
Av. Jaume I, 33, 3r 1a
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

71/2018
OTERO RIVAS, JOSEP M.
Av. Jaume I, 33, 3r 1a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE
PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE AL C. RIU SEGRE, 8 DE MOLLERUSSA.
PROMOTORS: ANTONIO FERNÁNDEZ I ROSARIO MILLAN A. EXP. 02/2018.

Vista la documentació que acompanya la sol·licitud de la llicència municipal per a procedir a
la constitució d’un règim de propietat horitzontal simple, a l’edifici ubicat al C/ Riu Segre, 8
de 25230 Mollerussa, a l’empara de l’article 187.1 apartat k) del DLg. 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme, i concordants del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral amb
la següent descripció:
URBANA: Casa ubicada a Mollerussa al carrer Riu Segre, 8.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al volum 1562, llibre 61, full 153,
finca 1927.
Referència cadastral: 4210515CG2141S0001HL.
Superfície útil: 515,51 m2 que es composa d’una planta baixa, planta primera, planta
segona i planta sotacoberta.
Resultant que la constitució del règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada,
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals, Informe NR 63/2018.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
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Primer. ATORGAR a la persona interessada la LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR
A LA CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Exp.
02/2018), a l’edifici ubicat al carrer Riu Segre, 8 de 25230 Mollerussa, que es correspon
amb la finca registral 1927 i que té la referència cadastral 4210515CG2141S0001HL,
conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els extrems següents:
La DIVISIÓ HORITZONTAL suposa la creació de tres elements diferenciats, els quals,
d’acord amb la documentació presentada, tenen les següents superfícies:
Segons memòria

Segons proforma

Entitat 1 (planta baixa)
Superfície construïda

178,69 m2

178,69 m2

Superfície útil
Pati sense edificar
Quota participació

162,17 m2
12,31 m2
34,66%

162,17 m2
12,31 m2
34,66%

Entitat 2 (planta primera i planta segona)
Superfície construïda
179,11 m2

179,11 m2

Superfície útil
Terrassa
Quota participació

146,01 m2
49,10 m2 i 4,59 m2
36,20%

Entitat 3 (planta segona
Superfície construïda
Superfície útil
Terrassa
Quota participació
Elements comuns
Superfície construïda
Superfície útil

146,01 m2
49,10 m2
36,20%
i sotacoberta)
144,17 m2
117,53 m2
25,04 m2
29,14%

13,54 m2
11,51 m2

144,17 m2
117,53 m2
25,04 m2
29,14%

-----

La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 32.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”
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4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS INFORMÀTICS AL NÚVOL.
EXP. 22/2018.

L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis informàtics al núvol que comporta
la prèvia adquisició d’una llicència d’ús. La prestació del servei és necessària per tal
d’unificar la configuració i nomenclatura de les bústies de correu electrònic del personal de
l’Ajuntament i disposar d’unes eines de treball en línia.
El contracte es tipifica de serveis, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). 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, el codi CPV és el següent: 72000000-5.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en el termini d’un any natural anterior a la data de l’aprovació de la despesa
corresponent al present contracte.
Vista el pressupost presentat per l’empresa ALTOSTRATUS SOLUTIONS, SL amb el NIF
ESB65383085 per l’import 3.200 euros IVA exclòs. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, 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. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS que té per objecte els SERVEIS
INFORMÀTICS AL NÚVOL. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2018.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de l’empresa ALTOSTRATUS
SOLUTIONS, SL, d’acord amb l’oferta presentada i en els termes que s’indiquen
seguidament:
1. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis informàtics al núvol que comporta
la prèvia adquisició d’una llicència d’ús segons la descripció que consta al pressupost
presentat i acceptat per l’Ajuntamernt.
2. La retribució del servei:
El preu del servei ascendeix a la quantia de 3.872,00 € (3.200 € + 21% IVA) a raó de 80
€ per 40 unitats.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
El servei tindrà una durada màxima d’un any, de conformitat amb allò establert a l’article
29.8 de la LCSP.
4. Pròrroga i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la
LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents als efectes oportuns.”
5.

AUTORITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE L’ACTIVITAT DE LLEURE
“TALLERS D’ESTIU 2018”.

L’activitat de Tallers d’Estiu conceptuada com a Casal de Joventut, respon a l’objecte i
finalitat de promoure l’educació en el lleure destinada a infants i joves de diferents edats. En
aquesta activitat s’hi dóna la concurrència de les competències que l’article 71 del DLEG
2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya)
reconeix al municipi en matèries com l’educació, la cultura, la joventut i l’esport: per tant,
l’objecte d’aquesta activitat ha de ser considerat d’interès públic. Així mateix, valorant la
seva repercussió envers la ciutat, s’ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a
la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que s’expressa
en l’article 66 de la mateixa llei.
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Tradicionalment l’activitat desplegada en el Casal de Joventut ha estat gestionada de forma
directa mitjançant els serveis propis de l’Ajuntament i s’estructurava de forma tal que es
pogués donar resposta als criteris legals, especialment allò revist al Decret 267/2016, de 5
de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
No obstant, atesa la manca de mitjans personals i materials per a prestar adequadament el
servei, l’àrea de joventut proposa una prestació mitjançat contracte de serveis amb
empresari especialitzat per a l’exercici 2018.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’execució del PROJECTE D’ACTIVITAT DE LLEURE “TALLERS
D’ESTIU 2018”, conforme la proposta presentada per l’Àrea de Joventut i determinar el
següent:
•
•
•

•

Declarar els TALLERS D’ESTIU activitat d’interès públic local.
Autoritzar que la prestació de l’activitat s’efectuï mitjançant contractació de serveis a
empresari especialitzat.
Durada: El desplegament de l’activitat serà entre els dies 25 de juny i 31 d’agost de
2018, distribuït en els períodes que seguidament s’indica, i susceptibles de
contractació independent:

Horari:

Període 1
Inici
Final
Setmanes hàbils:

25/06/2018
27/07/2018
5

Període 2
Inici
Final
Setmanes hàbils:

30/07/2018
31/08/2018
5

Dilluns a Divendres, de 08:30 a 13:30 hores

Segon. Autoritzar els preus que els usuaris hauran d’abonar per assistir als tallers amb les
següents condicions:
1.- Tarifa ordinària: Per setmana i inscripció: 38,00 €. Irreductible (no hi ha fraccions).
2.- Tarifa especial: Per setmana i inscripció: 35,00 €. Irreductible (no hi ha faccions). Per
inscripció i pagament “on line” durant el període del 28 de maig al 18 de juny de 2018.
3.- Bonificacions:
•
•
•

Es bonificarà amb 5 € a partir de la segona inscripció (germà/germana) la mateixa
setmana.
Es bonificarà amb 5 € per família nombrosa (per cada inscrit).
Es bonificarà amb 5 € en famílies monoparentals.
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4.- Les bonificacions no són acumulables.
5.- Les tarifes o preus i les bonificacions es mantindran inalterades durant tota la durada
prevista de l’activitat.
Tercer. S’autoritza la Regidoria de Joventut la formalització amb l’empresa contractista un
conveni marc que reguli les pràctiques del curs de monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i
Juvenil mentre sigui vigent els contracte de serveis. El conveni marc i els que se’n derivin
hauran de subjectar-se a les condicions bàsiques següents:
•

•

•
•

Les pràctiques seran en activitats continuades o intensives d'educació en el lleure fent
funcions de monitor/a i hauran de ser supervisades i avaluades per un director diplomat
en activitats de lleure infantil i juvenil que a la vegada sigui el responsable de l'activitat
i/o del centre on els alumnes hagin realitzats les pràctiques, el qual presentarà a l'Escola
de L’esplai un informe que certifiqui i avaluï les pràctiques realitzades pels alumnes.
Atès que l’Ajuntament realitza un curs de monitors/es de lleure al mes de juliol, tindrà
prioritat alhora de decidir les persones que poden realitzar les pràctiques al casal
municipal.
La realització de pràctiques no generarà en cap cas comportarà una relació laboral de
l’alumne amb l’Ajuntament de Mollerussa.
L’entitat que proposi les pràctiques, assumirà l’assegurança escolar i de responsabilitat
civil.

L’empresa contractista, assumirà, en tant que entitat acollidora de les pràctiques del curs de
Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, els compromisos següents:
•
•
•
•

Fer participar activament els alumnes en pràctiques com a monitors i monitores
d’activitats de lleure infantil i juvenil durant el període de pràctiques.
Supervisar, certificar i avaluar les pràctiques de l’alumna per un director/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil.
Facilitar a les alumnes en pràctiques el projecte educatiu del centre.
Que les activitats on es desenvolupin les pràctiques compleixen amb el Decret 137/2003
de 10 de Juny, de Regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.

Quart. Atenent a l’activitat i les competències indicades en el Decret de l’Alcaldia número
348/2015, de 22 de juny, que regula la constitució d’àrees municipals i delegacions
especials, l’Àrea i en el seu cas Regidoria responsable de la prestació la de JOVENTUT.
6.

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU 2018. EXP.
01/2018.

L’objecte del contracte és la prestació del servei de casal d’estiu municipal d’acord amb les
condicions que s’especifiquen al plec de prescripcions tècniques de la contractació. El Servei
s’executarà directament per l’empresa adjudicatària sota la coordinació de la Regidoria de
Joventut.
El contracte es tipifica de serveis, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
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Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, el codi CPV és el següent: 55243000-5.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció da la memòria del servei justificativa de
la necessitat del contracte i la necessitat de tramitar el procediment de manera urgent, el
Plec de les Clàusules Administratives Particulars informats, l’informe de legalitat i l’informe
de fiscalització prèvia per part de la Intervenció. Així mateix, per la Intervenció de fons s’ha
certificat l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades del
contracte, de conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del SERVEI DEL CASAL D’ESTIU
2018. EXP. 01/2018, i declarar la urgència en la tramitació de l’expedient que es durà a
terme pel procediment obert previst a l’article 156 de la LCSP.
La declaració d’urgència es fonamenta en la necessitat d’accelerar l’adjudicació del contracte
per raons d’interès públics que han quedat reflectides en l’informe emès per la Regidoria de
Joventut. De conformitat amb allò establert a l’article 119.2 de la LCSP, els terminis
establerts per a la licitació, adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la meitat
amb les excepcions establertes en el mateix article, i el termini per a l’inici de l’execució del
contracte no podrà excedir d’un mes des de la seva formalització.
Segon. Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de 7 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.
Tercer. Autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del vigent
pressupost municipal.
Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i altra documentació de
l’expedient que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i forma
indicats.
Cinquè. S’estableix com a pressupost de licitació la retribució del servei que s’ha estimat en
la quantia 24.939,00 € per a cada temporada d’estiu (a raó de 51 € per inscripció infant i
setmana amb una estimació de 489 inscripcions). L’activitat es troba exempta de l’Import
sobre el valor afegit (IVA).
El pressupost de licitació pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una
oferta que superi el pressupost de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del RD
1098/01, de 12 d’octubre, de Reglament general que desenvolupa el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques.
Sisè. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
156.6 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Setè. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester.”
7.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2600
(13/2018), OFICINES, SERVEIS TÈCNICS I EXPOSICIÓ DE MÀQUINES
D’OFICINA, CARRER DE JOAN MARAGALL, 2, LOCAL 1 (AV. JAUME I, 26), A
PETICIÓ D’OFI-CENTRE MOLLERUSSA, SL.

En data 7 de març de 2018 el Sr. Eduard Gomà, en representació d’Ofi-Centre Mollerussa,
SL, presenta la comunicació municipal per a l’activitat d’oficines, serveis tècnics i exposició
de màquines d’oficina al carrer de Joan Maragall, 2, local 1 (Av. Jaume I, 26, local 1).
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2600/13/2018
Titular: OFI-CENTRE MOLLERUSSA, SL
Denominació: oficines, serveis tècnics i exposició de màquines d’oficina
Emplaçament: C/ Joan Maragall, 2, local 1 (Av.Jaume I, 26)
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

OFI-CENTRE MOLLERUSSA, S.L.
OFICINES, SERVEIS TÈCNICS I EXPOSICIÓ DE MÀQUINES D’OFICINA
Av. Jaume I núm. 26 bxs. Mollerussa
2600/2018

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 12 d’abril de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal, atesa
la documentació presentada en l’expedient tramitat en règim de comunicació d’inici d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Marta Pons Gasó visat núm. 201800412 en data
22.03.18, així com la certificació tècnica signada per Marta Pons Gasó visat núm. 201800412 en data
22.03.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 01.03.18 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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 SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

Dependències

Valors límit d’immissió

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Ld(7 h – 21 h)
Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

Sales d’estar
35
Dormitoris
30
Despatxos professionals
35
Oficines
40
Zones d’estada
40
Dormitoris
35
Aules
35
Sales de lectura, audició i
30
exposició

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls realitzats per una
Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin
necessàries.
Compliment 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 del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera: no
Gestió de residus:
plàstic, paper, cartró i resta de domèstics a contenidors de recollida selectiva
municipal.
Màquines impressores i d’oficina fora d’ús: magatzematge adequat i a gestor
autoritzat: Electrorecycling
Tòners i altres residus no domèstics: a gestor autoritzat: Deixalleria Pla Urgell
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Caldrà mantenir la carrega de foc de la zona de magatzem per sota dels 425 MJ/m2, a
partir de la qual es considerarà local de risc especial i haurà de complir les condicions
establertes al CTE-SI 1 Taula 2.2.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies es realitzaran sense afectacions al
trànsit vial de la zona.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“
-

8.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2614 (27/2018),
VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE REGAL, AL CARRER DE JACINT
VERDAGUER, 8, LOCAL, A PETICIÓ DE CRISTINA MUÑOZ BAJO.

En data 17 d’abril de 2018, la Sra. Cristina Muñoz Bajo 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 de regal, al carrer de Jacint Verdaguer, 8, local.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 17 d’abril de 2018, següent:
Número d’expedient: 2614/27/2018
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Titular: Cristina MUÑOZ BAJO
Denominació: venda al detall d’articles de regal (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Jacint Verdaguer, 8, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats
autoritzada a la Junta de Govern del dia 19 de maig de 1988.

número

0730/88

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil 60m2.

9.

ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE FORTUNE PIG, SL (EXP. 2616/18).
ACTIVITAT: ESCORXADOR I SALA DE DESFER. EMPLAÇAMENT: CTRA.
TORREGROSSA, 63. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL.

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 12 d’abril de 2018 ha tingut
entrada la sol·licitud d’informe de competència municipal, respecte a l’actuació de
modificació no substancial de l’autorització ambiental de l’empresa Fortune Pig, SL, 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:
FORTUNE PIG, S.L.
ACTIVITAT:
ESCORXADOR I SALA DE DESFER
ANNEX:
I.1
EPÍGRAF: 7.1
EMPLAÇAMENT:
Ctra. Torregrossa núm. 63
Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Càrnicas Solà, S.A. (exp. 812/L/2016)
EXPEDIENT:
2616/L/ 2018 (exp. OGAU L1CNS180094)
CANVI NO SUBSTANCIAL

X

REVISIÓ PERIÒDICA

CANVI DE NOM X

En relació amb l’expedient de modificació no substancial de l’autorització ambiental amb declaració
d’impacte ambiental simplificada de l’activitat de referència per modificació de l’estació depuradora
d’aigües residuals a tipus biològic, s’emet aquest INFORME sobre els temes ambientals de
competència municipal:
ACTIVITAT: Escorxador i sala de desfer.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL: Resolució TES /2016, d’autorització ambiental de 6 d’octubre
de 2016, atorgada a l’anterior titular Càrnicas Solà, S.A., per a escorxador i sala de desfer (exp.
L1CS150400).
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
Projecte tècnic de canvi no substancial signat per Rafael Agulló Seguí visat núm. 2018902996 en
data 08.03.2018.
PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL:
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
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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
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència ús residencial amb activitats
60
60
50
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

60

60

50

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús
60
60
50
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.
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 cas que es prevegin molèsties al veïnat per olors procedents de la planta depuradora d’aigües
residuals de tipus biològic, caldrà realitzar estudi específic d’impacte d’olors que analitzi la
necessitat de confinament del dipòsit d’homogeneïtzació, reactor biològic, decantador secundari i
altres elements de depuració situats a l’aire lliure, amb instal·lació de sistemes de desodorització
adequats que minimitzin les emissions de males olors a l’entorn de l’establiment i especialment a
les zones residencials properes en èpoques estivals.
Revisió de l’autorització d’abocament d’aigües residuals atorgada pel Consell Comarcal del Pla
d’Urgell amb destí final l’EDAR de Fondarella.

-

-

-

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 L1CNS180094
d’autorització ambiental.”

10.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA EXCURSIÓ A VILAFRANCA DEL
PENEDÈS ORGANITZADA PEL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN.

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. A aquests efectes, una de les
accions que es proposa dur a terme és la realització d’una excursió el dia 4 de maig de
2018 per a fomentar la convivència entre els/les usuaris/es del Casal i el coneixement del
territori de les persones que s’apuntin a dita excursió, tot fomentant l’envelliment actiu com
una línia de treball que es promociona des de la instal·lació Municipal.
L’excursió tindrà lloc el proper dia 4 de maig del 2018 a Vilafranca del Penedès amb una
visita enològica als cellers Torres, situats al centre de la denominació d’origen del Penedès ,
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durant la visita es visualitzarà un audiovisual per conèixer la seva historia, es realitzarà un
recorregut a través de les vinyes i les instal·lacions del celler amb un tren motoritzat per
descobrir l’elaboració del vi. Finalitzant la visita amb un tast de vins. Es dinarà a Vilanova i
la Geltrú al restaurant El Pescador.
Per la tarda es visitarà el Museu del Ferrocarril de Catalunya. El Museu s’ubica a les
instal·lacions originals del depòsit de locomotores de vapor unes edificacions ferroviàries
entre el segle XIX i començament del segles XX. Finalitzada la visita es tornarà a
Mollerussa.
Esta organitzada per a una participació de 35 /55 persones del Casal. Amb el preu entra
tot el mencionat.
Les inscripcions seran del 23 d’abril al 2 de maig.
L’assegurança del viatge i el tiquet de la referent del Casal cor a càrrec de l’agencia ILER
travel.
EXCURSIÓ VISTA VILAFRANCA DEL PENEDES
PERSONA

PREU

Preu de la sortida 35/55 persones

TIQUET

PER

48€

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon. Autoritzar el preu que els participants hauran d’abonar per a poder participar en
dita excursió , que serà exclusivament el PREU PER LA L’OCUPACIÓ D’UNA DE LES PLACES
EN L’AUTOCAR, VISITES AMB GUIA, MES DINAR amb un import per persona de (48€)
Tercer: Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
11.

CONVOCATÒRIA DEL 5È. CURS I 10È. CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA PER A
JOVES INTÈRPRETS “CIUTAT DE MOLLERUSSA” ORGANITZADA PER L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA “JORDI PIQUÉ”, AMB LA
COL·LABORACIÓ DE L’AMPA DEL CENTRE.

Atès l’acord de l’Equip Directiu de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi
Piqué per a organitzar el 5è curs i 10è Concurs de Música de Cambra per a joves
intèrprets, del 25 de juny al 30 de juny ; a l’Escola Municipal de Música, carrer
Arbeca, 34, de Mollerussa amb la col·laboració de l’Ampa del centre.
Atès que es necessari establir unes bases per a regir el curs i el concurs i atès que
en aquest concurs s’atorguen premis en tres categories diferents
Per tot això es proposa a la Junta de Govern els següents ACORDS:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Aprovar la convocatòria del 5è curs i 10è Concurs de Música de Cambra
per a Joves Intèrprets, organitzat per l’Escola Municipal de Música de Mollerussa
“Jordi Piqué”, amb la col·laboració de l’AMPA del centre.
Segon. Aprovar les següents bases de la convocatòria que han de regir el curs:
Característiques del Curs:
Data: 25 de juny al 30 de juny
Llocs:: Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué, Piscines Municipals
de Mollerussa i opcionalment el lloc per dinar serà el Restaurant el Roser.
Horaris:
•

Estades musicals: de 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia els nens/es de 3 a 5
anys
5è Curs de Música de Cambra: De 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia i de 2/4
de 4 a 2/4 de 6 de la tarda els nens/es de 8 a 16 anys (dinar + piscina
optatiu)

•

Professors:
•

Corda: Neus Garravé, Conxa Boyero, Eduard Boleda, Marta Llona i Enric
Boixadors.
• Vent: Núria Vitó, Mateu Ferré, Enric Tudela, Marta Marín, Gabriel Prieto i
Jordi Guixé.
• Piano: Isabel Blanch; Jordi Cubiró, Rosa Comellas, Carles Prat, Ana Vidal,
Laura Terradellas i Pol Requesens.
•

Guitarra: Miquel Hortigüela, Àlex Rosanes, Dolors Piñol i Paco Alaminos.

•

Percussió: Paco Ruiz i Josep Miquel Mindán

Classes magistrals:
Les classes magistrals estaran obertes a tots els nois/noies que s'inscriguin,
encara que no participin al curs.
Continguts del curs:
•

De 3 a 5 anys, cant coral, construcció d'instruments, moviment i jocs
musicals, i introducció als instruments de l'escola.
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•

De 6 a 7 anys, conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i
percussió, i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs
d'instrument.

•

De 8 a 11 anys conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i
percussió, i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs
d'instrument.

•

De 12 a 18 anys conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i
percussió, i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs
d'instrument

•

A 1/4 de 7 es programaran concerts de professors i d’alumnes del curs.

•

Classes magistrals

•

Els alumnes matriculats al curs opten a presentar-se al concurs de música
de cambra sense cost addicional.

Tercer. Aprovar les següents
concurs:

bases de la convocatòria que han de regir el

Característiques del Concurs:
Data: 30 de juny
Lloc: Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué
Bases concurs de música de cambra:
-

-

Fer el pagament corresponent a cada categoria.
Podran participar un màxim de 10 formacions per categoria i
seran admesos per rigorós ordre d’inscripció.
El nombre mínim de components per formació serà de 2
persones.
Els alumnes matriculats al curs tenen prioritat per participar al concurs.
L'edat s'estableix en referència al 31 de desembre de 2016.
A les formacions no admeses al concurs se’ls retornarà
l’import íntegre de l’ inscripció al concurs.
S'atorgaran un primer premi, un segon premi i una Menció
especial a la millor formació inscrita al curs formada per
alumnes de l’escola de música de Mollerussa per cada
categoria.
Els premis podran declarar-se deserts si el jurat així ho
considera.
No es podrà participar en més d'un grup.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.
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-

Totes les proves seran obertes al públic.
L'ordre d'actuació dels grups serà de més petit a més gran.
Els grups guardonats es comprometen a participar a l’acte de
lliurament de premis.
Els premis atorgats a menors d'edat es faran efectius als
titulars, pares/mares o tutor legal.
Els premis estaran subjectes a les retencions pertinents.

-

Categories:
CATEGORIA A: Fins un màxim d'edat de 7 anys
Es presentaran dues obres per grup d’una durada màxima de 5 minuts.
CATEGORIA B: Fins un màxim d'edat de 11 anys
Es presentaran dues obres d´estils diferents per grup (de duet a octet)
d’una durada total de 5 minuts.
CATEGORIA C: Fins un màxim d'edat de 13 anys
Es presentaran dues obres d´estils diferents per grup (de duet a octet)
d’una durada total de 10 minuts.
CATEGORIA D: Fins un màxim d'edat de 18 anys
Es presentaran dues obres d´estils diferents per grup (de duet a octet)
d’una durada total de 10 minuts.

Premis del concurs
Categoria
l’escola.
Categoria
Categoria
Categoria

A: premis, no en metàl·lic. Premis atorgats per l’AMPA de
B: 1r. 150 €
C: 1r. 300 €
D: 1r. 600 €

2n. 75 €
2n. 150 €
2n. 300 €

Menció especial 40 €
Menció especial 90 €
Menció especial 150 €

Jurat:
Formarà part del Jurat, tres especialistes de renom.

Inscripcions
La data límit per formalitzar la inscripció al curs, al concurs de música de cambra
i/o a les classes magistrals, serà el 9 de juny de 2017.
•

Alumnes de l’ EMMM participants al curs
Classes magistrals incloses

40 €
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Si opten per piscina i dinar

10€/dia

•

Alumnes de l’ EMMM participants exclusivament de les 25 €
classes magistrals

•

Alumnes de fora de l’ EMMM
Classes magistrals incloses
Si opten per piscina i dinar

•

Alumnes
de
fora
de
l’
EMMM
exclusivament de les classes magistrals

•

Inscripció concurs

55 €
10€/dia

participants 40 €

CATEGORÍA B

5€

CATEGORÍA C

10 €

CATEGORÍA D

20 €

El fet d’estar matriculat al curs, dona dret a l’accés a les piscines Municipals de
13:00 a 14:00h durant el curs, i visita guiada al museu de vestits de paper o al
museu de l’aigua.
Els participants hauran de realitzar l’ingrés per persona al no. de compte facilitat
des del Departament d’Intervenció, per tal de formalitzar la inscripció.
Les inscripcions s’han de trametre a:
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA, Carrer Arbeca, 34, 25230 de
Mollerussa, telèfon 973 711094. e-mail: c5006537@xtec.net.
En el cas que no s’arribi al nombre mínim d’inscrits per realitzar l’activitat (2
alumnes per grup), l’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs-concurs amb
la corresponent devolució de l’import de la inscripció.
La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada de la següent documentació:
Fotocòpia del DNI o Passaport.
Resguard de l’ ingrés en el compte corrent.
Butlleta d’autorització per a la difusió d’imatges.
Quart. Aprovar la següent relació de despeses:
Guardons a repartir entre les 4 categories

1855 €

Despeses de les classes magistrals

0€
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Despeses de professorat

0€

Despeses de jurat

300 €

Material no musical (de 3 a 5 anys i tallers matí) 100 €
TOTAL DESPESES 2018

2255 €

Cinquè. Es delega expressament a la Regidoria d’Ensenyament, en allò que sigui necessari,
el desplegament administratiu i de direcció superior inherent a l’activitat, i específicament,
les facultats derivades de la gestió dels servei. Igualment, dins les funcions inherents a la
gestió de l’activitat la Regidora d’Ensenyament gaudirà de la facultat de dictar actes de
tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el
Ple o la Junta de Govern.
Sisè. Donar trasllat d’aquest acord a la Regidoria d’Ensenyament, pel seu desplegament i
als Serveis Econòmics municipals (Gestió Tributària i Intervenció), als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SR. JOSEP ANTON TORRES ROMÀ “BAR LA MASIA” N. EXP. OVP-TC: 2018/034

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

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: JOSEP ANTON TORRES ROMÀ
Nom comercial: Bar La Masia
Ubicació: Av. del Canal, 1C Bxs.
(lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: maig, juny, juliol, agost i setembre de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/034

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
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revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6
i concordants).
•
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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.

•
•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
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.

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL DEL DIA 23 AL
27 D’ABRIL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Sandra Girabet, en representació de
AECC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’exposicions del Centre
Cultural del dia 23 al 27 d’abril, per realitzar-hi les inscripcions amb motiu de la cursa de la
Dona.
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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 25.04.18 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 AECC Mollerussa, la utilització de la sala d’exposicions del Centre
Cultural del dia 23 al 27 d’abril, per realitzar-hi les inscripcions amb motiu de la cursa de la
Dona.
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
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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 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.
14.

SOL·LICITUD GRUP DELS 50, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 2 DE MAIG DE 2018

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Niubó, nascuts l’any 1968, en
representació del Grup dels 50 de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la
sala del Centre Cultural el dia 2 de maig, a partir de les 20.30h, per realitzar-hi dues
reunions.
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 al Grup dels 50 de Mollerussa, la utilització de la sala del Centre Cultural
el dia 2 de maig, a partir de les 20.30h, per realitzar-hi dues reunions.
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 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.
15.

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 3 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pau del Valle, en representació dels
Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa al Salt del Durán, en què demana autorització
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per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 3 de maig, de les 20.30h fins a les
23.00h, per realitzar-hi una reunió informativa.
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 25.04.18 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 al Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa al Salt del Durán, la
utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el dia 3 de maig, de les 20.30h fins a les
23.00h, per realitzar-hi una reunió informativa.
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
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•

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.
16.

SOL·LICITUD MANS UNIDES MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 11 DE MAIG
DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Simó, en representació de
Mans Unides de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 11 de maig, de les 19.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi un sopar
solidari a favor de Mans Unides.
També demanen el servei d’àudio i vídeo per passar projectes de la ONG i que se’ls faciliti
taules i cadires per a 150 persones.
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 Mans Unides de Mollerussa, la utilització de la sala de ball del Teatre
l’Amistat el dia 11 de maig, de les 19.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi un sopar solidari
a favor de Mans Unides.
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S’acorda facilitar-los el servei d’àudio i vídeo per passar projectes de la ONG i que se’ls
faciliti taules i cadires per a 150 persones.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
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 en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 25 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Rovira, en representació de
l’Institut Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 25 de
maig, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi l’acte del lliurament d’orles.
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 26.04.18 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 Mollerussa, la utilització del Teatre l’Amistat el dia 25 de maig,
a partir de les 20.00h, per realitzar-hi l’acte del lliurament d’orles.
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.
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•

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 respectar l’aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta..
•
S’haurà de tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència,
•
S’haurà de tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
•
Està prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.
•
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.
18.

SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 25 DE MAIG DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Farré, en representació de
La Salle Mollerussa, en què sol·licita la utilització del Teatre l’Amistat el dia 25 de maig, per
celebrar-hi la festa de finalistes de Batxillerat.
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 a La Salle Mollerussa 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.
19.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 6 DE
GENER DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Teatre l’Amistat el dia 6 de gener de 2019, de les 08.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi
una ballada de sardanes.
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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 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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 6 de gener de 2019, de les 08.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi una
ballada de sardanes.
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
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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 respectar l’aforament total.
•
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.
20.

SOL·LICITUD CLUB PATI MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU EL DIA 27 D’ABRIL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Botam, en representació del
Club Pati Mollerussa, en què demana autorització per la utilització del Pavelló Poliesportiu
“11 de Setembre” el dia 27 d’abril, de les 19.00h fins a les 20.30h, per realitzar-hi un
entrenament de l’equip Faizanè Lanaro Breganze.
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 25.04.18 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 al Club Pati Mollerussa la utilització del Pavelló Poliesportiu “11 de
Setembre” el dia 27 d’abril, de les 19.00h fins a les 20.30h, per realitzar-hi un entrenament
de l’equip Faixanè Lanaro Breganze.
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 deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 DE MARÇ” EL DIA 4 DE MAIG
DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Codina, en representació del Club
Bàsquet Mollerussa, en què demana autorització per la utilització del Pavelló Poliesportiu “19
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de Març” el dia 4 de maig, de les 11.30h fins a les 14.00h, per realitzar-hi un entrenament
CB Maresme amb motiu del Campionat de Catalunya Cadet Femení Preferent.
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 25.04.18 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 al Club Bàsquet Mollerussa la utilització del Pavelló Poliesportiu “19 de
Març” el dia 4 de maig, de les 11.30h fins a les 14.00h, per realitzar-hi un entrenament CB
Maresme amb motiu del Campionat de Catalunya Cadet Femení Preferent.
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
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•

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 deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

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

SOL·LICITUD AMPA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 DE MARÇ” EL DIA 5 DE MAIG DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Hernández, en representació
de l’AMPA Pompeu Fabra, en què demana autorització per la utilitzar el Pavelló Poliesportiu
“19 de Març” el dia 5 de maig, de les 14.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi el festival de
gimnàstica rítmica.
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 l’AMPA Pompeu Fabra la utilització del Pavelló Poliesportiu “19 de Març”
el dia 5 de maig, de les 14.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi el festival de gimnàstica
rítmica.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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23.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ “19 DE MARÇ” I EN CAS DE
PLUJA AL PAVELLÓ “ONZE DE SETEMBRE” EL DIA 11 DE MAIG DE 2018

Vista la petició presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del Centre de Recursos
Pedagògics, en què sol·licita la utilització del Pavelló Poliesportiu “19 de Març” i en cas de
pluja també el Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” el dia 11 de maig, de les 08.00h fins
a les 16.00h, per realitzar-hi activitats del “VI English Day del Pla d’Urgell”. També sol·licita
25 taules i 50 cadires.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.03.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització del Pavelló Poliesportiu
“19 de Març” i en cas de pluja també el Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” el dia 11 de
maig, de les 08.00h fins a les 16.00h, per realitzar-hi activitats del “VI English Day del Pla
d’Urgell”.
S’acorda facilitar-los 25 taules i 50 cadires.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència
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•

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.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MUSULMANA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI DURANT UN MES DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Boujemaa Nachrane, en representació de
l’Associació Musulmana de Mollerussa, en què demana autorització per la utilitzar el Pavelló
125è Aniversari per celebrar-hi les pregàries del Ramadà, de les 13.30h fins a les 15.00h
(migdia) i de les 22.00h, tots els divendres als migdies i tots els dies a les nits del dia 14 de
maig fins al 15 de juny de 2018.
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.
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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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Musulmana de Mollerussa, a utilitzar el Pavelló 125è
Aniversari per celebrar-hi les pregàries del Ramadà, de les 13.30h fins a les 15.00h (migdia)
i de les 22.00h fins a les 00.30h (nit), tots els divendres als migdies i tots els dies a les nits
del dia 14 de maig fins al 15 de juny de 2018.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•

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.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
S’haurà de tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació.
S’haurà de respectar el descans dels veïns en l’horari nocturn.
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
Caldrà que a les 00.30h (nit) els assistents a l’acte abandonin l’esmentat pavelló.
No es podrà disposar d’aquest Pavelló els dies de les Festa Major (18, 19 i 20 de maig).
No es podrà disposar d’aquest Pavelló el dia 25 de maig, al migdia, ja que estarà ocupat per
una altra activitat.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA – ESPAI SOCIAL
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DEL
PATI DE LES BITLLES ELS DIES 3 I 4 DE MAIG DE 2018

Vista la petició presentada per la Sra. Judit Soler, en representació de la Fundació Catalunya
La Pedrera – Espai Social Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati
de les bitlles ubicat al cantó de l’Edifici Sant Jordi el dia 3 de maig, de les 10.15h fins a les
11.15h i de les 17.00h fins a les 18.00h, i el dia 4 de maig, de les 10.15h fins a les 11.15h,
per realitzar-hi activitat dins del Programa REMS.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 25.04.18 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. Estimar la sol·licitud presentada per Fundació Catalunya La Pedrera – Espai Social
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de les bitlles ubicat al
cantó de l’Edifici Sant Jordi el dia 3 de maig, de les 10.15h fins a les 11.15h i de les 17.00h
fins a les 18.00h, i el dia 4 de maig, de les 10.15h fins a les 11.15h, per realitzar-hi activitat
dins del Programa REMS.
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.
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•

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 fer foc en tot el recinte.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL “CRUYFF COURT” EL
DIA 6 DE MAIG DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Llorenç Bonet, en representació del CFJ
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp de Futbol
“Cruyff Court” el dia 6 de maig, de les 10.00h fins a les 12.00h, per realitzar-hi l’acte del
aleví c del club.
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
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•

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 al CFJ Mollerussa, la utilització de les instal·lacions del Camp de Futbol
“Cruyff Court” el dia 6 de maig, de les 10.00h fins a les 12.00h, per realitzar-hi l’acte del
aleví c del club.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
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•
•
•
•
•

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
S’haurà de tenir accés a una farmaciola, en cas d’emergència truca al 112.
S’haurà d’aportar pòlissa de RC i rebut bancari que cobreixi el període.
Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment.
S’haurà de respectar tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.

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

SOL·LICITUD CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 27 D’ABRIL DE
2018

Vista la petició presentada pel Sr. Joan Bota, en representació del Consell Esportiu del Pla
d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 27 d’abril,
de les 16.30h fins a les 20.00h, per realitzar-hi la Festa dels Consells Esportius i l’entrega
dels trofeus del Circuit Escolar de Cros.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 25.04.18 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 al Consell Esportiu del Pla d’Urgell, la utilització de l’espai del Parc
Municipal el dia 27 d’abril, de les 16.30h fins a les 20.00h, per realitzar-hi la Festa dels
Consells Esportius i l’entrega dels trofeus del Circuit Escolar de Cros.
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.
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•

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 fer foc en tot el recinte.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
En la instal·lació dels 5 inflables s’ha de complir els següents requisits:
- Aquest equip està afectat per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel
qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Estructura no
permanent desmuntable en un local o espai de pública concurrència, assimilat com a fires
d'atraccions.
- Aportar la homologació per part d'Indústria i/o comerç.
- Complir els requisits de la norma UNE EN 14960:2014. (fabricació, materials, conservació,
instal·lació....)
- Presentació dels manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques
corresponents als muntatges i instal·lacions.
- Han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones
usuàries.
- Presentar a l'Ajuntament les certificacions tècniques específiques corresponent als
muntatges i a les instal·lacions, que els tècnics dels propietaris han d'efectuar en el lloc
d'emplaçament. En aquestes certificacions s'ha de fer constar que el conjunt de les
instal·lacions funcionen correctament, i els tècnics municipals n'han de verificar la seguretat
exterior i global.
- Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d'assegurança
corresponents, amb els capitals determinats per reglament.
- Són responsables els organitzadors, explotadors i titulars.
- Per a poder funcionar cal l'obtenció prèvia de la llicència municipal corresponent, amb el
compliment dels punts anteriors.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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28.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ “CATALUNYA AMB ACNUR”, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR ACTIVITATS DE PUBLICITAT DINÀMICA
ORAL

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Laura Esquivel, en representació de l’Associació
“Catalunya amb ACNUR, en què demana autorització per realitzar activitats de publicitat
dinàmica oral a través del diàleg amb la ciutadania del municipi els dies 19, 26 d’abril, 3, 10,
17, 24 i 31 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny, de les 10.00h fins a les 14.30h i de les 16.00h
fins a les 21.00, amb el motiu de sensibilitzar i comprometre als ciutadans i ciutadanes
sobre la missió de l’ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Catalunya amb ACNUR, a realitzar activitats de publicitat
dinàmica oral a través del diàleg amb la ciutadania del municipi els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de
maig i els dies 7, 14, 21 i 28 de juny, de les 10.00h fins a les 14.30h i de les 16.00h fins a
les 21.00, amb el motiu de sensibilitzar i comprometre als ciutadans i ciutadanes sobre la
missió de l’ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
29.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 11/2018

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 137.838,20€.
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
137.838,20€.

la

relació

de

factures

número

10/2018,

per

import

global

de

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.
30.

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 04/2018.

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 4/2018,
que inclou 6 expedients i que importa la quantitat 2.558,28 €.
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
31.

RELACIÓ EXEMPCIONS IIVTNU 01/2018.

El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i la eficiència, va afegir un nou apartat c) a l’article 105.1 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), amb efectes des de l’1 de
gener de 2014 així com pels fets imposables anteriors a l’esmentada data no prescrits.
Aquest nou apartat c) de l’article 105.1 TRLRHL estableix l’exempció en les transmissions
de l’habitatge realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials amb ocasió de la
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix,
per a la cancel·lació de dutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, contretes amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres bens o drets en quantia suficient per
a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
Vista la relació núm. 1/2018 d’exempció per IIVTNU i els expedients individualitzats que hi
consten.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. APROVAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex I (de la relació 1/2018), per reunir els requisits establerts a l’article
105.1.c) del TRLRHL i en conseqüència aprovar les devolucions d’ingressos indeguts que
corresponguin.
Segon. DESESTIMAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 1/2018), per NO reunir els requisits establerts a
l’article 105.1.c) del TRLRHL i en conseqüència aprovar les devolucions d’ingressos indeguts
que corresponguin.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en els annexos indicats anteriorment amb oferiment dels recursos
legals adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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32.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 05/2018

Vista la relació núm. 5/2018 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 5/2018, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
33.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 04/2018

Vista la relació núm. 4/2018 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 4/2018, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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34.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 03/2018

Vista la relació núm. 3/2018, d’anul·lacions de liquidacions de taxes de recaptació delegada
a OAGRTL, presentada per Intervenció de Fons i conforme els expedients individualitzats que
hi consten.
Examinats els mateixos i atesos els informes favorables, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 3/2018.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
35.

AJORNAMENT I FRACCIONAMENT PER DEUTES GESTIONATS PER L’OAGRTL DE
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A NOM DE ORPELLA MARTIN, MIGUEL.

L’Ajuntament de Mollerussa té delegades en l’organisme autònom de gestió i recaptació de
tributs locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, mitjançant conveni amb vigència des de l’1
de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals, entre d’altres l’impost
sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI-Urbana).
Vista la sol·licitud presentada per l’OAGRTL per informar la sol·licitud d’ajornament i
fraccionament, en 18 terminis de diversos deutes tributaris, exercicis 2012 a 2017, a nom
de Orpella Martin, Miguel.
Atès que la vigent Ordenança General de l’OAGRTL estableix en el seu article 63.3.c) que
caldrà, per tal de concedir aquest tipus de fraccionament (superior a 12 mesos), l’informe
favorable de l’òrgan competent de l’ens titular del deute.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’excepcionalitat de l’expedient i acceptar la proposta d’ajornament i
fraccionament a 18 mesos, a nom de Miguel Orpella Martin, per diversos deutes tributaris,
exercicis 2012 a 2017.
Segon. Notificar aquest acord a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida als efectes oportuns.
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36.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 12/2018.

Vista la relació núm. 2018/12 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 35 expedients i que importa la quantitat
3.108,62 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/12, corresponent al període entre els dies 9 al 22 d’abril de 2018.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
37.

PADRÓ MERCAT SETMANAL MAIG 2018.

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de maig de 2018, per un import de
9.146,54 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de maig de 2018.

Segon.
Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer.
38.

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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