AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 5 de juliol de dos mil
divuit. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el vicesecretari Sr. Manuel Civís Llovera.
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 39,00 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

134/2018
JUDITH PUIGVERT PONS
C/ Migdia, 1-1
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:

135/2018
HAJJI CHAOUCH AHMED
C/ Doctor Fleming, 12 -A
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:

137/2018
CARME BALASCH FELIP
Santa Joaquima de Vedruna, 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

138/2018
CARME BALASCH FELIP
C/ Santa Joaquima de Vedruna, 5
8,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D’OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2.

Exposició de fets:
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, justificatiu de
la necessitat de modificar el contracte que té per objecte les obres d’urbanització de la Vila
Closa Fase 1. Àmbit Pla de barris Fase 2a, formalitzat amb l’empresa CONSTRUCTORA DE
CALAF, SAU en la data 17 de maig de 2018.
Fonaments de dret:
La proposta de modificació es fonamenta en l’article 210 del TRLCSP, text legal aplicable als
efectes, compliment i extinció, inclosa la modificació, durada i règim de pròrrogues del
contracte subscrit, en virtut d’allò establert a la Disposició transitòria primera apartat segon
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la clàusula 43.1 i 2 del
PCAP que el regeixen i l’article 72.1 lletra b) de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer,
sobre contractació pública que es pronuncia en els mateixos termes establerts en el PCAP.
La clàusula 43.2 del PCAP estableix com a causa específica de modificació del contracte “Les
prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons
econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients
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significatius o un augment substancial de costos per a l’Administració, amb un límit màxim
global del 50% del valor inicial del contracte”. L’apartat primer de la mateixa clàusula
estableix que aquestes modificacions acordades per raons d’interès públic són obligatòries
per l’empresa contractista.
La modificació consisteix en l’execució de les obres “addicionals” que es troben definides en
el Projecte d’urbanització del C. Jacint Verdaguer, amb l’abast i quantia següents:
Pressupost de la modificació: 72.236,17 € (IVA exclòs).
Alteració del preu = 6,7 %.
Atès que en l’expedient tramitat s’acredita haver donat compliment a tot allò preceptuat a la
clàusula 43 del PCAP, l’article 234, apartats 3 i 4, del TRLCSP i concordants; l’article 102 del
RGLCAP i específicament el tràmit d’audiència establert a l’article 211.1 del TRLCSP, per
mitjà de la qual s’ha posat de manifest al contractista la proposta de modificació del
contracte sense que aquest hagi manifestat la seva oposició.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats; vistos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern perquè atesa la delegació efectuada per acord plenari de data
29 de juny de 2018, adopti els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la MODIFICACIÓ NÚMERO 1 del contracte que té per objecte
l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PLA DE
BARRIS FASE 2, formalitzat amb l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, amb
càrrec a la al vigent pressupost municipal.
La modificació contractual, atès l’expedient tramitat, s’adjudica al contractista principal,
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU , en els termes següents:
Pressupost inicialment adjudicat: 1.081.323,60 € (IVA exclòs)
Pressupost de la modificació: 72.236,17 € (IVA exclòs)
Percentatge de baixa aplicada: 8,05 %.
Alteració del preu = 6,7 %
Total obra a executar: 1.153.559,77 € (IVA exclòs)
Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % : 242.247,55 €
Total obra a exutar: 1.395.807,32 € (IVA inclòs)
Tipus de modificació: obres addicionals definides en el Projecte d’urbanització
del C. Jacint Verdaguer.
La resta del contracte formalitzat en la data 17 de maig de 2018, resta subsistent i amb
plens efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació pel
present expedient.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, requerint-la perquè en el termini
de quinze (15) dies posteriors a la recepció de la notificació del present acord, concorri a
la formalització de la modificació en document administratiu, i complementi la
garantia inicialment aportada per l’import de 3.611,80 € equivalent al 5% del pressupost
de la modificació IVA exclòs, de conformitat amb allò establert als articles 219.2, 156.3 i 95
del TRLCSP.
Tercer. Facultat al senyor alcalde per a signar tots els documents necessaris per al
desenvolupament d’aquest acord.
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Quart. Informar del present acord a la propera Comissió Informativa General que se celebri,
i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.”
4.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 5 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS
SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS EXP.
13/2018”

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Projecte d’Urbanització dels carrers Santa Cristina i Estrella.
Àmbit Pla de Barris exp 13/2018”.
”.
Núm. Certificació: Núm. 5
Import: 3.504,68
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el directors de les obres Sr. Josep Pifarre Mor
amb el conforme del adjudicatari, SERBONIU S.L.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.
5.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2629 (42/2018).
DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE PASTISSOS I LLAMINADURES.
EMPLAÇAMENT: CTRA. MIRALCAMP, 1, LOCAL 2.

En data 27 de juny de 2018, la Sra. Ana Bertha Betancourt Beltran presenta la comunicació
de canvi de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment
destinat a la venda al detall de pastissos i llaminadures, a la carretera de Miralcamp, 1, local
2.
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 27 de juny de 2018, següent:
Número d’expedient: 2629/42/2018
Titular: Ana Bertha BETANCOURT BELTRAN
Denominació: venda al detall de pastissos i llaminadures (canvi de nom)
Emplaçament: Ctra. Miralcamp, 1, local 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats
autoritzada a la Comissió de Govern de 3 d’octubre de 1996.

número

1156/96

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil 30m2.
Inscripció al Registre sanitari municipal d’activitats de venda minorista d’alimentació.
6.

ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE SAT 1596 NUFRI (EXP. 2630/43/2018).
ACTIVITAT:
INDÚSTRIA
DE
PRODUCCIÓ
DE
SUCS
DE
FRUITA,
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I INSTAL·LACIÓ DE COGENERACIÓ.
EMPLAÇAMENT: CTRA. DEL PALAU, KM. 1. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL.

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 7 de juny 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 SAT 1596 Nufri, 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:

TITULAR:
ACTIVITAT:
ANNEX:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
SAT 1.596 NUFRI
INDÚSTRIA DE PRODUCCIÓ DE SUCS DE FRUITA, INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I
INSTAL·LACIÓ DE COGENERACIÓ
I
EPÍGRAF: 7.2b
Ctra. Palau km. 1
Mollerussa
2630/L/2018 (exp. OGAU L1CNS180181)
MODIFICACIÓ X

CANVI DE NOM

En relació amb l’expedient de modificació no substancial d’autorització ambiental amb de l’activitat de
referència per construcció d’una nova nau de cremogenats, canvi d’ubicació del tanc contra incendis,
ampliació de la capacitat frigorífica amb noves torres de refrigeració i modificació de maquinària de
procés, s’emet aquest INFORME sobre tots aquells aspectes ambientals de l’activitat de competència
municipal:
ACTIVITAT: Indústria de producció de sucs de fruita.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL:
Resolució d’autorització ambiental d’1 de setembre de 2010; amb resolució de 2 de febrer de 2012 de
modificació no substancial per modificacions en els motors de cogeneració, caldera de recuperació i
biomassa i alta del focus emissor associat a l’assecador de polpa; resolució de 24 de juliol de 2012 de
modificació no substancial per tal de realitzar millores per reduir les emissions de males olors de la
planta depuradora consistents en el cobriment de les basses del reactor aerobi amb construcció d’un
sistema d’aspiració i depuració amb biofiltres i instal·lació d’una nova torres de rentat; resolució de 3 de
juliol de 2013 de modificació no substancial de l’autorització ambiental per a la comercialització d’adob
orgànic obtingut per tractament de llots de la EDAR pròpia i actualització de la producció de residus;
resolució de 1 d’abril de 2014 de modificació no substancial per nova nau de 4.000m2 destinada a
cambres frigorífiques per a sucs i elaboració de preparats per a bases de begudes refrescants; resolució
de 12 de febrer de 2015 de modificació no substancial per instal·lació de dipòsit de gas oil de 40.000
l, construcció de moll de càrrega de camions frigorífics, instal·lació de 120 tancs d’emmagatzematge de
producte asèptic, nova nau d’emmagatzematge de bidons i nau annexa de 283 m3; resolució de 5 de
març de 2018 de modificació no substancial per actualització de la capacitat productiva, consum
d’aigua, residus i emissions a l’atmosfera.
- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
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Refós del projecte de modificació no substancial redactat per Xavier Argilés Figuerola en data
25.05.2018.
- PRESCRIPCIONS A L’AUTORITZACIÓ 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 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
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

52
55

52
55

42
45

60

60

50

60

60

50

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència ús residencial amb activitats
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús
60
60
industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
63
63
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
65
65
* Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.

50
53
55

- 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.
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
L1CNS180181 d’autorització ambiental.”
La Junta de Govern es dóna per assabentada d’aquesta actuació d’inspecció ambiental.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 21 DE JULIOL DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Diarra Diakite Fousseyni, en
representació de l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes
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del Centre Cultural el dia 21 de juliol, de les 15.30h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una
assemblea extraordinària.
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 03.07.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali a utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia
21 de juliol, de les 15.30h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una assemblea extraordinària.
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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

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

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 14 DE JULIOL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Teatre l’Amistat el dia 14 de juliol, de les 16.00h fins a les 22.00h, per realitzarhi una conferència i recital.
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 03.07.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el dia 14 de juliol, per la tarda, per realitzar-hi una
conferència i recital.
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 respectar l’aforament total del Teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnica o fer flama viva a l’interior.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors 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.
9.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
DENTAL
FOULBHE,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 21 DE JULIOL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Dioum Samba, en representació de
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l’Associació Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 21 de juliol, de les 15.00h fins a les 23.30h, per realitzar-hi una festa
de l’associació.
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’Associació Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la
sala de ball de l’Amistat el dia 21 de juliol, per la tarda, per realitzar-hi una festa de
l’associació.
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 respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació 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.
10.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE DANSA TATI ALVES, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES I LA SALA DE BALL DEL
TEATRE L’AMISTAT DIVERSOS DIES DEL JULIOL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Taitany Alves Da Silva, en
representació de l’Associació de Dansa Tati Alves, en què demana autorització per utilitzar la
sala del Teatre l’Amistat el dia 19 de juliol, de les 20.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi
assajos, el dia 21 de juliol, de les 16.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi un Concurs i
Mostra de Dansa, així com també la sala polivalent (ball), el dies 20 de juliol, de les 16.00h
fins a les 18.30h, el dia 21 de juliol, de les 9.30h fins a les 18.00h i el dia 22 de juliol, de les
9.30 fins a les 12.00h, per realitzar-hi tallers.
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 03.07.18 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 l’Associació de Dansa Tati Alves, en què demana autorització per utilitzar
la sala del Teatre l’Amistat el dia 19 de juliol, de les 20.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi
assajos, el dia 21 de juliol, de les 16.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi un Concurs i
Mostra de Dansa, així com també la sala polivalent (ball), el dies 20 de juliol, de les 16.00h
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fins a les 18.30h, el dia 21 de juliol, durant el matí, i el dia 22 de juliol, de les 9.30 fins a les
12.00h, per realitzar-hi tallers.
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 del Teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3. de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
•
Sala polivalent 20 persones.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar al 112.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SALAVERRYNOS A MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI EL
DIA 21 DE JULIOL DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Associació Salaverrynos, en què demanen
autorització per utilitzar el Pavelló 125è Aniversari el dia 21 de juliol, de les 12.00h fins a les
01.00h matinada, per realitzar-hi futbol sala.
També demana 50 cadires i 10 taules.
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 03.07.18 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 Salaverrynos, la utilització del Pavelló 125è Aniversari el
dia 21 de juliol, de les 12.00h fins a les 01.00h matinada, per realitzar-hi futbol sala.
S’acorda facilitar-los les 50 cadires i les 10 taules.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
D’acord amb la sol·licitud, caldrà que a les 01.00 hores de la matinada els assistents a l’acte
abandonin l’esmentat pavelló.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut R.C.
•
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.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
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.
12.

SOL·LICITUD SERVEI D’ITINERARIS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALITZATS
(IPI), EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS
DE LES PISCINES MUNICIPALS AMB CARÀCTER GRATUÏT.

Vista la petició presentada pel Sr. Ricard Minguet, en representació del Servei d’Itineraris de
Protecció Individualitzats (IPI) a la província de Lleida, en què sol·licita l’accés a les
instal·lacions de les piscines municipals per tal de poder gaudir-ne els menors d’edat tutelats
per l’entitat que actualment resideixen a la ciutat, durant l’estiu 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria corresponent, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Servei d’Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) a la província de
Lleida, l’accés gratuït a les instal·lacions de les piscines municipals per tal de poder gaudirne els menors d’edat tutelats per l’entitat que actualment resideixen a la ciutat, durant
l’estiu 2018.
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CONDICIONANTS:
Abans de la utilització s’hauran de posar en contacte amb la Regidoria d’Esports i el
responsable de la Piscina.
S’acorda també demanar-los una llista dels alumnes i monitors que se’n beneficiïn.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI
PER AL DIA 7 DE JULIOL DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Oscar Esteban, en representació de
l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana un escenari per al dia 7 de juliol, amb motiu de
la celebració de la Cursa de la Bassella.
Considerant la finalitat de l’activitat proposada, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana
un escenari per al dia 7 de juliol, amb motiu de la celebració de la Cursa de la Bassella.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona sol·licitant i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL EL NIU SCCL, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 20 DE JULIOL DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Olga Millán, en representació de
l’Escola Bressol El Niu SCCL, en què demana que se’ls faciliti 200 cadires, un escenari. 5
taules, una taula de so i altaveus amb suport al centre el dia 20 de juliol, amb motiu de la
celebració d’entrega d’orles.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Escola Bressol El Niu SCCL, en què demana
que se’ls faciliti 200 cadires, un escenari. 5 taules, una taula de so i altaveus amb suport al
centre el dia 20 de juliol, amb motiu de la celebració d’entrega d’orles.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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15.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 21/2018

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 120.604,80€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.

Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 21/2018, per import global de 120.604,80€.
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.
16.

SOL·LICITUD DE S.S.S I R.S.S. DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA
DECLARACIÓ D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) PER TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància de S.S.S. i R.S.S. en la qual sol·liciten pròrroga per la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereus de la seva mare la Sra. Cristina Simó
Falip.
ANTECEDENTS:
1.- En data 9 de desembre de 2017 va morir la Sra. C.S.F., hereva del Sr. M.S.M., titular
de la finca del Carrer Duran i Bas número 34 (RC: 4512619CG2141S0001LL).
2.- En data 5 de juny de 2018, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 9 de desembre del 2018.
3.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
4.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a S.S.S. i R.S.S. per a la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent a l’objecte tributari situat al Carrer Duran i
Bas número 34 (RC: 4512619CG2141S0001LL).
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Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
17.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR. ACADÈMIA”, 1R TERMINI

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de ““Urbanització
Cr. Acadèmia” corresponent al 1r. termini, que inclou 102 LIDs i que importa la quantitat
de 22.022,24 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
18.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ PL. MANUEL BERTRAN”, 1R
TERMINI

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització
Pl. Manuel Bertran” corresponent al 1r. termini, que inclou 72 LIDs i que importa la
quantitat de 44.483,50 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
19.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ PL. MAJOR”, 1R TERMINI

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Pl.
Major” corresponent al 1r. termini, que inclou 42 LIDs i que importa la quantitat de
17.399,94 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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20.

CONTRIBUCIONS
TERMINI

ESPECIALS

“URBANITZACIÓ

CR.

VILACLOSA

T”,

1R

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de ““Urbanització
Cr. Vilaclosa T” corresponent al 1r. termini, que inclou 29 LIDs i que importa la quantitat
de 13.221,47 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21.

CONTRIBUCIONS
TERMINI

ESPECIALS

“URBANITZACIÓ

CR.

VILACLOSA

L”,

1R

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de ““Urbanització
Cr. Vilaclosa L” corresponent al 1r. termini, que inclou 32 LIDs i que importa la quantitat
de 9.625,35 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
22.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR. VILACLOSA”, 1R TERMINI

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització
Cr. Vilaclosa ” corresponent al 1r. termini, que inclou 59 LIDs i que importa la quantitat
de 31.219,46 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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23.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “ENLLUMENAT CR. JACINT VERDAGUER ”, 1R
TERMINI

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de ““Enllumenat Cr.
Jacint Verdaguer” corresponent al 1r. termini, que inclou 66 LIDs i que importa la
quantitat de 2.135,08 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
AJUNTAMENT”, 1R TERMINI

“URBANITZACIÓ

CR.

BAIXADA

PL.

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de ““Urbanització
Cr. Cr. Baixada Pl. Ajuntament” corresponent al 1r. termini, que inclou 13 LIDs i que
importa la quantitat de 4.728,27 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

CONTRIBUCIONS
TERMINI

ESPECIALS

“URBANITZACIÓ

PL.

PLA

D’URGELL”,

1R

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de ““Urbanització
Pl. Pla d’Urgell” corresponent al 1r. termini, que inclou 32 LIDs i que importa la quantitat
de 16.107,77 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Notificar 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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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26.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 17/2018.

Vista la relació núm. 2018/17 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 54 expedients i que importa la quantitat
1.708,81 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/17, corresponent al període entre els dies 21 de maig al 24 de juny de 2018.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa 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.
27.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
27.1.- SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS PER AL DIA 7 DE JULIOL 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 utilitzar les pistes del Parc Municipal i el
Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” el dia 7 de juliol, amb motiu de realitzar-hi el 3x3
de bàsquet al carrer.
També demana 150 cadires, 15 taules, punts de llum, equip de música i megafonia.
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 05.07.18 i d’acord amb l’informe de la
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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 de les pistes del Parc Municipal i
el Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” el dia 7 de juliol, amb motiu de realitzar-hi el 3x3
de bàsquet al carrer.
S’acorda facilitar-los 150 cadires, 15 taules, punts de llum, equip de música i megafonia.
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 d’aportar pòlissa i rebut R.C.
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•
•
•
•
•
•

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.
S’haurà de respectar l’aforament total, exterior menys de 1.000
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte tancat.
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB (A) (LAeq, 60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80dB (A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.
Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius. Cal ser respectuós amb l’entorn, sobretot
en la zona de les pistes del Parc que estan al costat de CAP i on hi pot haver persones
vulnerables.

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quinze 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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