AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 20 de setembre de dos mil divuit. A
la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin Llano,
Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’Annex I. 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.- Desestimar les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen a l’Annex II.
Tercer.- 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 654,09 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

186/2018
ANAYA BERDUGO, JOSÉ
C/ Josep Casanoves, 23
22,63
0,00
11,50
0,00
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Fiança gestió de residus:

150,00

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

189/2018
GRAÑÓ COLOM, JOSEP MARIA
C/ Nou Vial –Ctra. de Miralcamp,8
11,00
12,00
0,00
2.000,00

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

190/2018
ESTEBAN ESTEBAN, JOSEP
C/ Ivars d’Urgell, 29
33,22
16,61
0,00
0,00

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

191/2018
DIAZ GARCIA, DOLORES
C/ de LA Noguera, 4
27,00
13,50
0,00
0,00

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

192/2018
DOMINGO CASTELLÓ, JOSEP
C/ Tossal Blanc, 1
257,00
128,50
0,00
0,00
0,00
ANNEX II:
Sol·licituds d’obres denegades

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Motivació:

142/2018
AGROALIMENTÀRIA EL PLA SL
Polígon 6, parcel·la 46
Informe desfavorable de data 29 de març de 2018 dels Serveis
Territorial de Carreteres de Lleida, en el que es fa constar que
les construccions estan dintre de la línia d’edificació de
carreteres de 25 m respecte l’aresta exterior de la calçada.
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
3.

0,00
121,63
0,00
0,00
0,00

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/188 PRESENTADA PER
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per, i de l’informe emès pels Serveis Tècnics
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. datada a
Lleida el 6 de juny de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/6864
de 27 de juliol de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Instal·lació de nova línia subterrània de Baixa Tensió, per nou subministrament a la
següent adreça:
o CAMÍ VELL DE MIRALCAMP (segons plànols adjunts)

Dades actuació:
o Llicència d'Obres per circuit subterrani de baixa tensió efectuant
empalmaments als dos costats de la línia existent, per donar continuïtat a la
línia i poder retirar les caixes, per desplaçament de Prefabricats Pujol.

PEM: 914,73€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.
2a.

3a.
4a.

5a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua,
connexions de claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor
qualitat als afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les
obres.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en
capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
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6a.
7a.
8a.
9a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
o

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més
convenient.

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
TOTAL

914,73
18,29
12,00
---------------30,29

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres 2018/167, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions
establertes amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de 30,29
euros.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA TORRE DE COMUNICACIONS PER
A LA INTERCONNEXIÓ DE LES EDARS DEL PLA D’URGELL A LA PARCEL.LA 11
DEL POLÍGON 7 DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC DE LA
SERRA.

En la data 11.07.2018, NRE E/004104-2018, va tenir entrada per l’EACAT la sol.licitud de
llicència d’obres tramesa pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per a la instal.lació d’una
torre de comunicacions per a la interconnexió de les EDARS del Pla d’Urgell a la parcel.la 11
del polígon 7 que es trova dins de l’àmbit del Pla especial urbanístic del Parc de la serra
(DOGC 7681 de data 08.08.2018).
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En la data 01.08.2018 els Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell van emetre
l’informe tècnic favorable (NR 109/18) i l’expedient va estar sotmès a la informació pública
per un termini de vint dies hàbils, per mitjà de la publicació d’un edicte al BOP de Lleida
núm. 155, de data 9.08.2018 i al tauler d’edictes municipal, i durant el transcurs d’aquest
període no es varen presentar al·legacions al respecte. Simultàniament al tràmit
d’informació pública, es va sol·licitar informe previ a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida.
En la data 04.09.2018 ha estat rebut per mitjà de l’EACAT, l’ofici de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida per mitjà de la qual es posa de manifest el següent:
...//...
En relació amb el tema referenciat, us comunico que els terrenys on s’implanta la proposta
estan destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració Pública, i d’acord amb
l’article 53.6 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, poden ser ocupats
temporalment per raó de l’execució d’obres o la prestació de serveis públics. L’autorització
d’aquests usos per l’Administració titular del domini públic no comporta l’incompliment de
l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic.
Així doncs, us retorno l’expedient que queda subjecte únicament a llicència municipal.
...//...
V. En la data 13.09.2019, s’ha emès l’informe tècnic per part del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, NR 120/18, en el que s’estableixen les següents condicions:
...//...
CONCLUSIO:
Atès tot el que s’ha dit fins ara, i a que considerem que la documentació aportada es
suficient, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència d’obres objecte d’aquest
informe, amb les següents condicions:

 Les runes s’hauran de traslladar a l’abocador autoritzat.
 S’haurà de procedir a la reposició dels serveis i les infraestructures afectades.
 Les ocupacions temporals de la via pública per materials o maquinària, estan
subjectes a una prèvia autorització per part de l’ajuntament, s’hauran de
senyalitzar degudament tant de dia com de nit, i en tot cas si afecten a la vorera
s’hauran de preveure recorreguts protegits per a vianants.
 Cas de que l’execució de les obres s’hagi d’instal·lar una grua, caldrà sol·licitar la
pertinent autorització municipal.
...//...
En la data 18.09.2018 ha estat emès l’informe jurídic en el que es conclou que l’autorització
municipal de les obres i usos sol·licitats, no resta subjecta als requisits establerts a l’article
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54 del TRLU que fa referència als usos i obres de caràcter provisional, si no al procediment
establert per a l’atorgament de llicències urbanístiques previst a l’article 188 del TRLU.
Vist que el pressupost d’execució material de les obres que ascendeix a la quantia de
23.142,86 euros.
En virtut dels fets 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, ACORDA:
Primer. AUTORITZAR la instal·lació d’una torre de comunicacions per a la interconnexió de
les EDARS del Pla d’Urgell a la parcel.la 11 del polígon 7 de l’àmbit del pla especial urbanístic
del Parc de la Serra.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos, taxes i placa d’obres corresponents a la llicència
d’obres atorgada, segons el següent detall:

Taxa 1 %:
Impost 2%:
Placa d’obres:
TOTAL

231,42 euros
462,85 euros
0,00 euros
694,27 euros

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb expressió dels recursos
legals adients.”

5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA. FASE 1”

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 de la Vila Closa. Fase 1. Àmbit Pla de
Barris exp 02/2018”.
”.
Núm. Certificació: Núm. 4
Import: 223.824,24 €
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen la directora de les obres Sra. Cristina Clotet
amb el conforme del adjudicatari, CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.
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Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

6.

SOL·LICITUD ALBERTO ESCOLA GINES DE CANVI DE TITULARITAT DE LA
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL PERMANENT NÚMERO 0990.

Examinada la sol·licitud presentada per Alberto Escola Ginés, per a procedir al canvi de
titularitat de la llicència municipal de Gual Permanent, número 0990, ubicada al carrer
Domènec Cardenal núm. 1A, 00 01, a favor de Pere Maqueda Rodríguez.
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte
de la qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat.
Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se
d’un ús comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització
municipal.
Atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret
de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència municipal de Gual Permanent,
número 0990, ubicada al carrer Domènec Cardenal núm. 1A, 00 01, a favor de Pere
Maqueda Rodríguez.
Segon. La efectivitat del canvi de titularitat resta condicionada al compliment de les
condicions següents:


Haurà d’abonar-se la taxa corresponent al període impositiu de l’exercici 2017.

Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades (titulars inicial i actual de la
llicència), i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia
Local.
7.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1124

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1124 ubicada al carrer Acadèmia, 9, i que figura com a titular a
favor de Jaume Pons Felip.
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A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 1124, ubicada al carrer Acadèmia núm. 9, i que figura com a titular a
favor de Jaume Pons Felip.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.”
8.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2018

Es retira de l’ordre del dia.
9.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
DENTAL
FOULBHE,
EN
QUÈ
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT
DIUMENGE DE CADA MES DEL SETEMBRE AL DESEMBRE DE 2018

DEMANEN
EL SEGON

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Souleymane Sow, en representació de
l’Associació Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat el
segon diumenge de cada mes del setembre al desembre, de les 14.00h fins a les 18.00h,
per realitzar-hi 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 01.08.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Dental Foulbhe la utilització de la sala 5 de l’Amistat el
segon diumenge de cada mes del setembre al desembre, de les 14.00h fins a les 18.00h,
per realitzar-hi reunions.
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 respectar l’aforament total.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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S’haurà d’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, 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 LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT CADA
DIMECRES DE SETEMBRE DE 2018 AL MARÇ DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Aranda, en representació de la
Colla dels 50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat cada dimecres de setembre de 2018 a març de 2019, de les 20.00h fins a les
23.00h, per realitzar-hi els assajos i fer l’estrena de la nova obra teatral.
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 26.07.18 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 la Colla dels 50 i més de Mollerussa la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat cada dimecres de setembre de 2018 a març de 2019, de les 20.00h fins a les
23.00h, per realitzar-hi els assajos i fer l’estrena de la nova obra teatral.
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...).
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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 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.

S’haurà d’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.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD
CLUB
D’ESCACS
MOLLERUSSA,
EN
QUÈ
DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 5 DEL TEATRE L’AMISTAT DURANT
EL CURS ESCOLAR 2018-2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Ribera, en representació del Club
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d’Escacs Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat durant el
Curs Escolar 2018-2019, de les 18.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi l’escola d’escacs.
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 13.09.18 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 Club d’Escacs Mollerussa la utilització de la sala 5 de l’Amistat tots els
dimarts durant el Curs Escolar 2018-2019, de les 18.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi
l’escola d’escacs.
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.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’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.
12.

SOL·LICITUD CBE CELICOUNTRY PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT CADA
DIMARTS D’OCTUBRE DE 2018 AL JUNY DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Araceli Capitan, en representació de
CBE Celicountry Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de
l’Amistat cada dimarts d’octubre de 2018 al juny de 2019, de les 20.30h fins a les 23.30h,
per realitzar-hi classes de Line Dance Country.
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 27.07.18 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 CBE Celicountry Pla d’Urgell la utilització de la sala de ball de l’Amistat
cada dimarts d’octubre de 2018 al juny de 2019, de les 20.30h fins a les 23.30h, per
realitzar-hi classes de Line Dance Country.
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.
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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 200 persones.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC

Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.

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.
13.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 13 D’OCTUBRE
DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Fousseyni Diarra, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat el dia 13 d’octubre, de les 14.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi una festa
intercultural.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.08.18 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 la utilització de la sala de ball del Teatre l’Amistat el
dia 13 d’octubre, de les 13.00h fins a les 24.00h, per realitzar-hi una festa intercultural.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
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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 de 200 persones.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i 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.
14.

SOL·LICITUD CLUB NATACIÓ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 20 D’OCTUBRE DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa M. Ribera, en representació de
Club Natació Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat
el dia 20 d’octubre, per realitzar-hi la gal·la de la natació.
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 27.07.18 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 Club Natació Mollerussa la utilització de la sala del Teatre l’Amistat el
dia 20 d’octubre, per realitzar-hi la gal·la de la natació.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC

Sala de ball 200 persones.

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

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Fousseyni Diarra, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el
dia 27 d’octubre, de les 15.30h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una assemblea.
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,
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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 13.09.18 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 la utilització de la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia
27 d’octubre, de les 15.30h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una assemblea.
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
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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.

S’haurà d’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.
16.

SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LLA SALA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU DE
VESTITS DE PAPER DEL DIA 23 DE SETEMBRE FINS A L’1 D’OCTUBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Poldo Segarra, en representació del
Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’exposicions
del Museu de Vestits de Paper (l’Amistat) del dia 23 de setembre fins a l’1 d’octubre, per
realitzar-hi una exposició de les obres guanyadores del Concurs de Pintura Ràpida.
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 02.08.18 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 Patronat Fires de Mollerussa la utilització de la sala d’exposicions del
Museu de Vestits de Paper (l’Amistat) del dia 23 de setembre fins a l’1 d’octubre, per
realitzar-hi una exposició de les obres guanyadores del Concurs de Pintura Ràpida.
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 respectar l’aforament total 70 persones.
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S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Està prohibit fumar.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, 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.
17.

SOL·LICITUD CASA D’ARAGÓ DE MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA XXX SETMANA CULTURAL.

Vistes les peticions presentades pel Sr. David Garuz Roca, en representació de la Casa
d’Aragó de Mollerussa, relatives a la celebració de la “XXX Setmana Cultural”, en què
sol·licita la utilització de diversos espais municipals.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Casa d’Aragó de Mollerussa el dia 12 d’octubre, la utilització de la
sala d’actes del Teatre l’Amistat per realitzar-hi el festival de folklore aragonès i l’espai del
carrer Ciutat de Lleida.
Tanmateix, s’autoritza habilitar una zona d’aparcaments per a un autocar i la col·laboració
de la Brigada Municipal facilitant-los uns taulons amb els cavallets corresponents al carrer.
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.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
18.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU
DEL MERCAT FORA ESTOCKS

Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Àlex Català, en representació de Mollerussa
Comercial, en què demana la utilització de diferents instal·lacions i material divers per dur a
terme el Mercat Fora Estocks, el dia 23 de setembre de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 13.09.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, la utilització de
diferents instal·lacions i material divers per dur a terme el Mercat Fora Estocks, el dia 23 de
setembre de 2018, següents:
- PAVELLÓ VERD: per realitzar l’activitat i accés als lavabos.
- FACILITAR-LOS MATERIAL: 70 taules i 100 cadires, 25 tanques.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
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L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
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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.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors i Bies de la instal·lació,
en cas de d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ COL·LECCIONISTES PLAQUES DE CAVA DEL PLA
D’URGELL DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIUS DE LA TROBADA DE
PLAQUES DE CAVA

Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Jaume Castells, en representació de l’Associació
Col·leccionistes Plaques de Cava del Pla d’Urgell, en què demana la utilització de diferents
instal·lacions i material divers per dur a terme la Trobada de Plaques de Cava, de les 08.00h
fins a les 14.00h, el dia 23 de setembre de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 29.08.18 i d’acord amb l’informe de la
regidora corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Col·leccionistes Plaques de
Cava del Pla d’Urgell, la utilització de diferents instal·lacions i material divers per dur a
terme la Trobada de Plaques de Cava, de les 08.00h fins a les 14.00h, el dia 23 de
setembre, següents:
- PATI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA: per realitzar l’activitat.
- FACILITAR-LOS MATERIAL: 15 taules I 20 cadires.
-ACCÉS ALS LAVABOS DEL CARRER ARBECA
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.

Activitat de caràcter associatiu amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.

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 100 dB (A)
(LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB (A) (LAeq, 30
minuts) a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i
festius.

No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.

S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. de l’Associació.

En cas de fer foc, s’haurà d’informar dels horaris, quin tipus de foc i quants.
(S’haurà de disposar a l’exterior d’un extintor com a mínim)

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, un extintor al recinte, en cas de
d’emergència trucar al 112.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD INTERAMPA MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU
DE LA 2ª EDICIÓ DEL “POSA’T LA GORRA A MOLLERUSSA”

Vistes les sol·licituds presentades per les AMPES de les Escoles d’infantil, en representació
de l’INTERAMPA Mollerussa, en què demana la utilització de diferents instal·lacions i material
divers per dur a terme la 2a. edició de l’activitat “Posa’t La Gorra”, el dia 30 de setembre de
2018.
Així com demana que el tancament del “Bar de les Piscines”.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.07.18 i 27.08.18 i d’acord amb els
informes de les regidories corresponents en el que s’indica que l’Ajuntament és
coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Interampa Mollerussa, la utilització de
diferents instal·lacions i material divers per dur a terme la 2a. edició de l’activitat “Posa’t La
Gorra”, el dia 30 de setembre de 2018, següents:
- PARC MUNICIPAL: per realitzar l’activitat i tenir accés als lavabos.
- PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 de Març”: per realitzar l’activitat en cas de pluja.
- CARRERS MUNICIPI: per realitzar la caminada popular de 4km, a partir de les 10.00h. El
recorregut serà al Parc Municipal, Ctra. de Miralcamp, Av, del Canal, Camí de Belianes,
Banqueta del Canal i direcció Salt del Duran fins al 1r pont i finalment, tornada al Parc
Municipal.
- FACILITAR-LOS MATERIAL: 60 taules, 400 cadires, 25 tanques, 4 punts de llum, 4
bateries de contenidors petits, 25 peus de formigó, 1 plataforma elevadora, 4 carpes, un
equip de so i un escenari.
Segon. Desestimar el tancament del “Bar de les Piscines”.
Tercer. 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
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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 de complir l’Ordenança Reguladora de soroll i les vibracions de
Mollerussa, en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els
100 dB(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 (Parc)

S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
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S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut en Recinte
tancat (Parc).
S’haurà d’informar a la Policia dels carrers afectats i horaris (s’aporta a la
petició).
Es seguiran totes les indicacions i recomanacions de la Policia Municipal.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar al
112.

Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD AFA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL
DIA 23 DE SETEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Artigas, en representació de AFA
Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti contenidors per recollir la brossa, un micròfon
inhalàmbric i safates per la fruita al Parc Municipal el dia 23 de setembre, amb motiu de la
Caminada per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per AFA Mollerussa, en què demana que se’ls
faciliti dos bateries de contenidors petits i un micròfon inhalàmbric al Parc Municipal el dia 23
de setembre, amb motiu de la Caminada per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer
Segon. Desestimar les safates de fruita ja que no es disposa d’aquest material.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

22.

SOL·LICITUD GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Anna Borges, en representació del
Grup Excursionista Serralada, en què demana que se’ls faciliti un elevador al Parc Municipal
el dia 30 de setembre, amb motiu de l’activitat “Posa’t La Gorra”.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Grup Excursionista Serralada, en què
demana que se’ls faciliti un elevador al Parc Municipal el dia 30 de setembre, amb motiu de
l’activitat “Posa’t La Gorra”.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
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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.

23.

RECONEIXEMENT DEL 2N. TRIENNI AL SR. PEIRON MAZAS, JORGE.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 2n. trienni a favor del Sr.
PEIRON MAZAS, JORGE, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, agent de
la Policia Local, Grup C1, amb efectes des del dia 3 de setembre de 2018.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. PEIRON MAZAS, JORGE de la plantilla de personal
funcionari, agent de la Policia Local, el 2n. trienni d’ordre del Grup C1* des del dia 3 de
setembre de 2018 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
24.

RECONEIXEMENT DEL 3R. TRIENNI AL SR. SOBREVALS VALS, JAUME.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 2n. trienni a favor del Sr.
PEIRON MAZAS, JORGE, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, agent de
la Policia Local, Grup C1, amb efectes des del dia 3 de setembre de 2018.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. PEIRON MAZAS, JORGE de la plantilla de personal
funcionari, agent de la Policia Local, el 2n. trienni d’ordre del Grup C1* des del dia 3 de
setembre de 2018 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
25.

RECONEIXEMENT DEL 6È. TRIENNI A LA SRA. TERRADELLAS VIVES, LAURA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la Sra.
TERRADELLAS VIVES, LAURA, de la plantilla de personal laboral col·laborador d’aquest
Ajuntament, professora de música, Grup A, Subgrup A1, amb efectes des del dia 6 de
setembre de 2018.
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Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. TERRADELLAS VIVES, LAURA de la plantilla de
personal laboral col·laborador d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball de
professora de música, el 6è. trienni d’ordre del Grup A, Subgrup A1, des del dia 6 de
setembre de 2018 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
26.

RECONEIXEMENT DEL 9È.TRIENNI A LA SRA. SIMON BONJOCH, CRISTINA.

Es dóna
SIMON
adscrita
piscines

compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 9è. trienni a favor de la Sra.
BONJOCH, CRISTINA, de la plantilla de personal laboral fix d’aquest Ajuntament,
a l’Escala Administració General, Subescala Administrativa, Categoria Administrativa
municipals, Grup C1 (Ref. 042), amb efectes des del dia 19 de setembre de 2018.

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. SIMON BONJOCH, CRISTINA de la plantilla de
personal laboral fix d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’Administrativa
(Ref. 042), el 9è. trienni d’ordre del Grup C1 des del dia 19 de setembre de 2018 i amb
efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
27.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 31/2018.

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 109.785,02€.
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
109.785,02€.

la

relació

de

factures

número

31/2018,

per

import

global
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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.
28.

ATORGAMENT AL SR. MANUEL MARTINEZ HEREDIA D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00007-1868Q.

Vist l’expedient tramitat per Manuel Martinez Heredia (amb DNI 47681868 Q ) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Manuel Martinez Heredia
DNI: 47681868 Q
Núm. expedient: 25137-2018-000007-1868Q
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: setembre 2028
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
29.

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
29.1.- SOL·LICITUD LLICÈNCIA NO RETRIBUÏDA PER A ASSUMPTES PROPIS
Vista la sol·licitud presentada en data 18 de setembre de 2018 per el Sr. Mindan Seuba,
Josep Miquel amb registre d’entrada núm. 2018/8906 en què demana una llicència no
retribuïda per assumptes propis del 21 al 28 de setembre de 2018, ambdós inclusivament.
D’acord amb el que determina l’article 21.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball
del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.
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La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar que el Sr. Mindan Seuba, Josep Miquel que forma part de la plantilla
de personal de l’Ajuntament de Mollerussa, gaudeixi de la llicència per assumptes propis del
21 al 28 de setembre de 2018, ambdós inclusivament de conformitat amb l’art. 21.2 de
l’Acord regulador de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Segon. Notificar aquest resolució a la persona interessada, amb oferiment dels recursos
legals oportuns i lliurar-ne testimoni a la Regidoria de Personal, a l’àrea d’Ensenyament, als
serveis econòmics i de Recursos Humans de l’Ajuntament perquè en tinguin constància i als
efectes oportuns.
29.2.- SOL·LICITUD CLUB FRONTENNIS MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Aixalà, en representació del Club
Tennis Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti 40 cadires, 4 cadires i un altaveu amb
micròfon al Frontó del Club de Tennis el dia 22 de setembre, amb motiu del 8e memorial
Ramon Ma Serret.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Club Tennis Mollerussa, en què demana que
se’ls faciliti 40 cadires, 4 cadires i un altaveu amb micròfon al Frontó del Club de Tennis el
dia 22 de setembre, amb motiu del 8e memorial Ramon Ma Serret.
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.
29.3.- APROVACIÓ CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT
MOLLERUSSA I L’INSTITUT ALMATÀ. [Formació en centres de treball].

DE

Es dóna compte a la Junta de Govern de la proposta de formalització d’un Conveni entre
l’ajuntament de Mollerussa i l’Institut ALMATÀ, l’objecte del qual és la col·laboració per a la
formació pràctica en centres de treball (FCT). Aquesta modalitat de convenis es regulen
d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
La relació dels/les alumne/s proposat/s figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en
pràctiques es realitzarà a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, sota la
dependència directa del personal professional adscrit a les unitats/serveis de Ciutadania i
Diversitat [Sra. Xènia Muray Duran] i Habitatge [Sra. Eva Millán Calero].
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Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut ALMATÀ del
conveni de treball en pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb el centre Institut ALMATÀ, per a la formació pràctica en centres
de treball (FCT).



Relació d’alumnes:
Cognoms i Nom:
Nombre hores:
Durada:
Pràctiques:
Tutor/a:

VERGÉS GINÉ, Clara
383
03/10/2018 a 22/02/2019
Benestar Social, Ciutadania i Infància:
Ciutadania i Diversitat - Habitatge
Sra. Xènia Muray Duran i Sra. Eva Millán Calero.

Segon.- Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol,
es declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts del/la alumne/a.
Tercer.- Notificar la present resolució al centre Institut ALMATÀ, i facultar al Sr. Alcalde, i,
en el seu cas, al Regidor responsable de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància per
a la formalització del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumna
proposada.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i quaranta-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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