AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quaranta minuts del dia 27 de desembre
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.
No assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

18/01/2019 SECRETARI

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

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

Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 1.020,21€.

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

Marc Solsona Aixala
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ANNEX:

226/2018
RUBEN ARANDA PUBILL
C/ LLORENÇ VILARÓ, 5
7,56
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

247/2018
JOAQUIM ESTEBAN CALER
AV. JAUME I, 20
126,65
63,33
0,00
0,00
150,00

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

265/2018
LLESET TICO JOAN
ONZE DE SETEMBRE, 18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

268/2018
AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
MESTRE CAPELL, 13
70,86
35,43
0,00
0,00
0,00

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

269/2018
AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
RONDA SANT PERE, 8
30,57
15,29
0,00
0,00
0,00

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

270/2018
AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
AV. JAUME I, 20
139,57
69,78
0,00
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Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
0,00

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

271/2018
AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
DR. JOSEP LLUCH 1, ESC 3 4 1
54,00
27,00
0,00
0,00
0,00

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

272/2018
AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
ONZE DE SETEMBRE 15 1,1
117,95
58,97
0,00
0,00
0,00

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

273/2018
AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
GRUP LA FORESTAL D’URGELL BLOC A ESC 3, 2-2
115,50
57,75
0,00
0,00
0,00

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

274/2018
BEDNAOUI NAJAT
LLORENÇ VILARÓ, 2
6,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS
L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE
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URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. CONVOCATÒRIA 2017.
RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DE JUSTIFICACIÓ.
Es retira de l’ordre del dia.

4.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ PROJECTE ÀMBER, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT
ELS DIVENDRES FINS AL MES DE JUNY DE 2019.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Sala, en representació de
l’Associació Projecte Àmber, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat
els divendres fins al mes de juny de 2019, de les 10.30h fins a les 12.00h, per realitzar-hi
sessions de ioga.
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 15.11.18 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 Projecte Àmber la utilització de la sala 2 de l’Amistat els
divendres fins al mes de juny de 2019, de les 10.30h fins a les 12.00h, per realitzar-hi
sessions de ioga.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
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El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de 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.

En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
5.

SOL·LICITUD UGT (FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGRO), EN
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 12 DE GENER DE 2019.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Narcís Tella Tomàs, en representació
d’UGT (FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGRO), en què demana autorització per
utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 12 de gener de 2019, de les 10.30h fins a
les 14.00h, per realitzar-hi una assemblea de treballadors.
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.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a UGT (FEDERACIÓ D’INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGRO), la utilització
de la la sala d’actes del Centre Cultural el dia 12 de gener de 2019, de les 10.30h fins a les
14.00h, per realitzar-hi una assemblea de treballadors.
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.

Antoni Garcia Jiménez
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18/01/2019 SECRETARI

Compensació de despeses

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

Està prohibit fumar.

S’haurà de respectar l’aforament total.

S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.

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

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Marc Solsona Aixala
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6.

SOL·LICITUD DE LA COLLA DELS 50 I MES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT DEL DIA 4 DE FEBRER A L’11 DE
FEBRER DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Aranda Civit, en representació de
la Colla dels 50 i més, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat del dia 4
de febrer a l’11 de febrer de 2019, de les 00.00h fins a les 12.00h, per dur a terme
l’espectacle anual de la colla.
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,
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Esportives i
Altres similars de caràcter social.

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 i més la utilització del Teatre l’Amistat del dia 4 de
febrer a l’11 de febrer de 2019, de les 00.00h fins a les 12.00h, per dur a terme l’espectacle
anual de la colla.

Signatura 2 de 2
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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.
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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.

En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat.

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Respectar aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2
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7.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 19 DE FEBRER
DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat
el dia 19 de febrer, de les 09.00h fins a les 17.00h, per realitzar-hi una obra de teatre amb
anglès.
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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a Centre de Recursos Pedagògics la utilització del Teatre l’Amistat el dia
19 de febrer, de les 09.00h fins a les 17.00h, per realitzar-hi una obra de teatre amb anglès.
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 i en cas de
d’emergència trucar al 112.
En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat.
Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.
Respectar aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

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

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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8.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 09/2018, que inclou 34 expedients i que importa la
quantitat 15.433,32 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart.- Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.

Marc Solsona Aixala

17/01/2019 ALCALDE

9.

Signatura 1 de 2

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 09/2018.

PADRÓ MERCAT SETMANAL GENER DE 2019RELACIÓ LID IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA) NÚM. 10/2018.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 10/2018, que inclou 125 expedients i que importa la
quantitat 58.054,53 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
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Tercer.- Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart.- Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
10.

PADRÓ MERCAT SETMANAL GENER DE 2019

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de gener de 2019, per un import de
11.419,94 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de gener de 2019.
Segon.- Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

11.

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 els següents assumptes:
11.1.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA PER LA UTILITZACIÓ D’UN ESPAI
DESTINAT AL SERVEI JOVE DE SALUT.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

17/01/2019 ALCALDE

L’Associació Antisida de Lleida és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1991 amb
l'objectiu de millorar de forma integral la qualitat de vida de les persones afectades per
VIH/sida i que té, com a objectius:



Fomentar la informació, la prevenció, el suport, la defensa de la imatge i de la dignitat
com a persona portadora del Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH) i/o de la malaltia
de la sida.
Promoure programes de prevenció, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat
en general i en especial a col·lectius com dones, joves i/o adolescents, treballadors/es
sexuals, població immigrada, HSH (homes que tenen sexe amb homes), persones amb
problemes d'addicció, persones que han estat o estan privades de llibertat i
professionals que treballen amb els col·lectius abans descrits.
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Promoure la posada en funcionament de recursos per donar una cobertura integral del
col·lectiu de persones afectades pel VIH i o la sida que no estiguin resoltes pel sistema
d’atenció sanitària i social.
Promoure la realització d’activitats i programes relacionades amb les finalitats d’aquesta
associació en l’àmbit de la cooperació internacional i per al desenvolupament.
Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt com la col·laboració
amb altres entitats amb els mateixos interessos per tal de millorar els supòsits abans
esmentats.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

17/01/2019 ALCALDE
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Aquesta entitat, conjuntament amb l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Mollerussa, han
proposat un conveni de col·laboració per tal que, mitjançant l’Oficina Jove del Pla d’Urgell,
pugui disposar d’un espai per desplegar les activitat inherents al seu objectiu que és
millorar de forma integral la qualitat de vida de les persones afectades per VIH/sida, i que es
designa com a Servei Jove de Salut.
En aquest sentit, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Mollerussa, considera adient
incorporar en aquest equipament, el Servei Jove de Salut, amb la finalitat que tots els
serveis adreçats a la població jove estiguin integrats dins d’un mateix equipament.
Les accions, responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de caràcter
social i la promoció i la reinserció socials. En aquest sentit, en aquesta activitat social es
dóna la concurrència de les competències que els articles 66 i 71 del DLEG 2/2003, de 28
d'abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) reconeixen al municipi
en les matèries indicades: per tant, l'objecte d'aquesta activitat ha de ser considerat
d'interès públic. Així, valorant la seva repercussió vers la ciutat, s'ha posat de manifest que
aquesta activitat contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la
comunitat en el sentit que s'expressa en la mateixa llei.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de
Mollerussa i l’Associació Antisida de Lleida que possibiliti prestar el Servei Jove de Salut;
vistos els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de
l’Àrea de Joventut, ACORDA:
Primer. Autoritzar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i
l’Associació Antisida de Lleida, conforme les Clàusules inserides en Annex a aquests acords,
amb l’objectiu de donar suport, mitjançant mecanismes de col·laboració entre ambdues
institucions, per tal de propiciar que els projectes i/o accions que aquesta entitat desplega
en matèria d’intervenció per a millorar de forma integral la qualitat de vida de les persones
afectades per VIH/sida, es puguin dur a terme.
Segon. El termini de vigència del conveni es fixa en un any, iniciant-se el dia 01/01/21019.
Això no obstant, i de conformitat amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, el conveni es prorrogarà anualment de forma automàtica, llevat
que alguna de les parts vulgui rescindir-lo amb un preavís d’un mesa de la data prevista de
finalització. El màxim de durada incloses les possibles pròrrogues, serà de quatre (4) anys.
Tercer. Es fa constar, de forma expressa, que en aquesta col·laboració hi concorren els
aspectes essencials següents:


Les accions, responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de
prevenció en matèria de salut.
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En aquesta activitat s’hi dóna la concurrència de les competències que els article 66 i 71
del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya) reconeixen al municipi en les matèries indicades; per tant, l’objecte
d’aquesta activitat ha de ser considerat d’interès públic. Tanmateix, valorant la seva
repercussió vers el municipi, s’ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a
la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en la mateixa llei.
Als efectes determinats en l’article 75.4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, es fa
constar que l’entitat Associació Antisida de Lleida, no té cap relació de dependència
respecte de l’Ajuntament de Mollerussa.

Antoni Garcia Jiménez
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18/01/2019 SECRETARI

Quart. L’ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Joventut, responsable del
seguiment del conveni i de les accions que de forma conjunta o en col·laboració en
despleguin.
Cinquè. Facultar l’alcaldia a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article
53.1.a) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DLEG 2/2003, de 28 d’abril).
Sisè.- Comunicar els presents acords a les parts i lliurar-ne testimoni als serveis municipals
competents, als efectes oportuns.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA PER LA UTILITZACIÓ D’UN ESPAI DESTINAT
AL SERVEI JOVE DE SALUT.
A Mollerussa,
REUNITS
D’una banda, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, actuant
en nom i representació de l’Ajuntament, en l’exercici de les seves competències.
I de l’altra, el Sr. Joan Fibla Palazón, president de l’Associació Antisida de Lleida, actuant en
nom i representació de l’Associació, en l’exercici de les seves competències.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni de col·laboració.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

17/01/2019 ALCALDE

MANIFESTEN
L’Associació Antisida de Lleida és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1991 amb
l'objectiu de millorar de forma integral la qualitat de vida de les persones afectades per
VIH/sida i que té, com a objectius:



Fomentar la informació, la prevenció, el suport, la defensa de la imatge i de la dignitat
com a persona portadora del Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH) i/o de la malaltia
de la sida.
Promoure programes de prevenció, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat
en general i en especial a col·lectius com dones, joves i/o adolescents, treballadors/es
sexuals, població immigrada, HSH (homes que tenen sexe amb homes), persones amb
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problemes d'addicció, persones que han estat o estan privades de llibertat i
professionals que treballen amb els col·lectius abans descrits.
Promoure la posada en funcionament de recursos per donar una cobertura integral del
col·lectiu de persones afectades pel VIH i o la sida que no estiguin resoltes pel sistema
d’atenció sanitària i social.
Promoure la realització d’activitats i programes relacionades amb les finalitats d’aquesta
associació en l’àmbit de la cooperació internacional i per al desenvolupament.
Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt com la col·laboració
amb altres entitats amb els mateixos interessos per tal de millorar els supòsits abans
esmentats.
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L’Associació Antisida de Lleida vol ser un referent a nivell de la demarcació de Lleida a la
resposta a la problemàtica del VIH/sida, i ofereix com a valors, l’experiència, el treball en
equip, la solidaritat, la qualitat, la transparència i la col·laboració.
L'Associació Antisida de Lleida actualment està inscrita a l’Agència Catalana de Cooperació
per al Desenvolupament (ACCD), al Registro de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo, al Registre General de la Direcció General per a la Joventut i al Registre
d’entitats, serveis i establiments socials de l’Institut Català de Serveis Socials. També
està adherida a FeSalut (Federació d'Entitats per la Salut), Incorpora de La Caixa, Comitè
1r Desembre, Lleida Social, Voluntaris.cat, Xarxa sida i món local, Coordinadora d'ONG i
altres moviments solidaris de Lleida i CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH-sida).
L'Associació Antisida de Lleida ha estat declarada entitat d’utilitat pública per Resolució
JUS/1419/2016, de 31 de maig, del Departament [DOGC Núm. 7139, de 10/06/2016],
inscrita al Registre d'associacions del Departament de Justícia següent: Associació Antisida
de Lleida, núm. d'inscripció 1370, secció 1a, de la demarcació de Lleida.
Que l’Associació Antisida de Lleida ha proposat a l’Ajuntament de Mollerussa un conveni de
col·laboració per tal que, mitjançant l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, pugui disposar d’un espai
per desplegar les activitat inherents al seu objectiu que és millorar de forma integral la
qualitat de vida de les persones afectades per VIH/sida, i que es designa com a Servei Jove
de Salut.
Que l’Ajuntament de Mollerussa disposa d’un conveni de col·laboració signat amb la Direcció
General de Joventut per a la gestió conjunta de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell.
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Que l’Ajuntament de Mollerussa gaudeix d’un dret d’ús respecte dels locals ubicats a la
planta baixa al C/ Grup la Forestal d’Urgell, 3, de superfície de 196,00 m2, en els quals s’ha
habilitat la “Oficina Jove del Pla d’Urgell” a Mollerussa. Aquest dret d’ús faculta a
l’ajuntament de Mollerussa, respecte les instal·lacions, a la seva utilització i
desenvolupament de serveis incloent-hi l’execució d’obres o adequació d’instal·lacions.
Que, a proposta de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Mollerussa, es considera adient
incorporar en aquest equipament, el Servei Jove de Salut, amb la finalitat que tots els
serveis adreçats a la població jove estiguin integrats dins d’un mateix equipament.
Que l’objectiu principal d’aquest servei, dut a terme per un/a tècnic/a especialitzat/da
de l’Associació Antisida de Lleida, és prevenir i promoure la salut afectiva-sexual entre la
població jove del Pla d’Urgell, mitjançant xerrades, dinàmiques i assessoraments
personalitzats.
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Que la realització d’aquest servei requereix d’un espai tancat que garanteixi la
confidencialitat i la privacitat de les persones que són ateses durant les visites, i que, en
aquest sentit, en el local de l’Oficina Jove es disposa d’un àmbit d’ús propi amb aquestes
condicions dins de l’equipament juvenil.
PACTES
Primer. Objecte del conveni
Les parts acorden establir un conveni de col·laboració en el que s’especifiquin les
característiques de la utilització d’un despatx de l’equipament juvenil Oficina Jove Pla
d’Urgell, per poder dur a terme el Servei Jove de Salut.
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Segon. Durada del conveni
Aquest conveni tindrà una durada de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019. Això no
obstant, i de conformitat amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, el conveni es prorrogarà anualment de forma automàtica, llevat que
alguna de les parts vulgui rescindir-lo amb un preavís d’un mesa de la data prevista de
finalització. El màxim de durada incloses les possibles pròrrogues, serà de quatre (4) anys.
Tercer. Condicions d’ús de l’espai objecte d’utilització
L’espai objecte d’utilització serà una de les tres sales en què es distribueix l’Oficina Jove,
que garanteixi la confidencialitat i la privacitat de les persones que són ateses durant les
visites.
La finalitat d’aquest espai serà poder atendre les visites i realitzar els assessoraments
inherents al Servei Jove de Salut.
L’horari d’atenció del Servei Jove de Salut serà el primer dilluns de cada mes, de les 16:00
hores a les 19:00 hores.
Als efectes determinats en l’article 75.4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, es fa constar
que l’entitat Associació Antisida de Lleida, no té cap relació de dependència respecte de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Mollerussa
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L’Ajuntament de Mollerussa, es compromet a:
1.
Cedir la utilització del despatx que s’indiqui, els dies i hores fixats en el Pacte tercer
anterior, per poder dur a terme el Servei Jove de Salut.
2.
Incorporar l’espai cedit dins les tasques de manteniment de la instal·lació per garantir
les correctes condicions en el desenvolupament del servei.
3.
Notificar amb antelació suficient (mínim una setmana) la necessitat justificada
d’utilitzar l’espai cedit dins l’horari de cessió establert, per poder informar amb temps als
usuaris.
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Cinquè. Obligacions de l’Associació Antisida de Lleida
L’Associació Antisida de Lleida, es compromet a:
1.

Oferir de manera confidencial i gratuïta, i en els termes i condicions de cessió
especificats, els serveis del Servei Jove de Salut:
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a) Informació i assessorament personalitzat en l’àmbit afectiu-sexual i sobre el
VIH/Sida i altres infeccions sexualment transmissibles.
b) Prevenció de pràctiques de risc.
c) Prova de detecció ràpida del VIH i altres infeccions.
d) Dispensació gratuïta de preservatius i altre material profilàctic.
e) Sensibilització comunitària.
2.

Aportar els recursos humans i materials per a desenvolupar les tasques del servei.

3.

Notificar i demanar autorització expressa en qualsevol modificació relativa a les
necessitats d’ús o les activitats a desenvolupar.

4.

L’entitat beneficiària no podrà cedir a tercers l’ús o gaudiment del bé cedit, llevat
autorització expressa de l’Ajuntament i sempre i quan la finalitat sigui coincident amb
l’objecte principal.

5.

Resta prohibida la realització d’obres de qualsevol mena que hagi de realitzar l’entitat
beneficiària.

Sisè. Compromís mutu de confidencialitat
Particularment, les parts es comprometen expressament a tenir cura i guardar les mesures
de confidencialitat, intimitat envers els usuaris i utilització exclusiva de l’espai, materials,
documentació i informació que la naturalesa del servei, per imatge, foment d’ús i
compliment de les determinacions establertes en la LOPDP, requereix.
Setè. Extinció del conveni
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Són causes d’extinció del conveni, a més a més de la finalització del termini de vigència, les
següents:







El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La denuncia d’una de les parts, amb una antelació d’1 mes.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La inobservança de la legislació vigent.
Les generals establertes a la llei.

Vuitè. Jurisdicció
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació,
resolució i efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni se substantivarà
davant la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Lleida.
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I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i
a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
Associació Antisida de Lleida
EL PRESIDENT

Ajuntament de Mollerussa
L‘ALCALDE”
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I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-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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