AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 13 de febrer de 2020. A la Sala de
Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta
de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé Cirés i amb l’assistència
dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon
Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Anna Maria Carné
Baiget.
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.

PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES PARCEL·LES
URBANES SITUADES EN LA CONFLUÈNCIA DE LES CARRETERES D’ENTRADA
DEL MUNICIPI DE TORREGROSSA (LV-2001), ACTUALMENT CARRER DE JOSEP
JAQUES PIÑOL, AMB LA CARRETERA D’ARBECA A FONDARELLA ANTIGA
CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DEL MUNICIPI, ARA RONDA DE PONENT.
PROPOSTA DE PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES
PARCEL·LES URBANES DE LES SOCIETATS PSA I OSA PROMOGUDA PER FSL.

Antecedents:
i.

En data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va
aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En la
data 29 de juny de 2009 l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes
urbanístiques corresponents, van ser publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la
seva executivitat immediata.

ii.

En data 11 de juliol de 2019, la tècnica municipal Aroa Guardiola Franci, arquitecta
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament
de Mollerussa, en el seu informe relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres 30/2019
“Projecte d’execució de les instal·lacions de gas natural a la indústria Paperera del
Principado SA – PAPRINSA”, sol·licitat pel Departament d’Empresa i Coneixement
(instal·lació que motiva la modificació de POUM objecte del present informe), feia
constar el següent:
“/…/ 4. Pel que fa al tram situat en sòl no urbanitzable, fem constar que es tracta
d’una instal·lació d’interès públic, per tant un dels usos admesos en el SNU que es
contemplen en l’article 47.4.d del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
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modificat per la Llei 3/2012. De tota manera, per tal de poder acollir-se als supòsits
contemplats en l’article 48 del Decret 64/2014 de protecció de la legalitat
urbanística, on es fan constar les excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació
específica, i després de converses amb la Comissió d’Urbanisme de Lleida, es va
considerar que calia tramitar l’aprovació d’un pla de millora urbana d’ordenació
volumètrica per tal de regular tota la parcel·la on es troben les instal·lacions de
PAPRINSA.
CONCLUSIÓ
A la vista de tot allò dit fins ara, i de les diferents converses mantingudes amb la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, el nostre informe no podrà ser favorable
fins que no es portin a terme les actuacions necessàries en funció dels diferents tipus
de sòl, esmentades en aquest informe /.../”.
iii.

En data 18 de juliol de 2019 la mercantil FERGERDELL, S.L., representada pel Sr.
Xavier Llobera Serentill, va presentar la sol·licitud amb número d’entrada
2019/12622 mitjançant la qual es posava de manifest que “volent realitzar la
modificació de determinats instruments urbanístics per la necessitat de la propietat i
d’acord amb l’Ajuntament de Mollerussa i els seus serveis tècnics”, i es sol·licitava
“que sigui admès per ser informat per part dels serveis tècnics i aprovat per part de
l’Ajuntament els següents documents: Pla de Millora Urbana de l’àmbit de Paprinsa”.

iv.

En data 22 de novembre de 2019 els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa
van emetre informe tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal del
qual considera el següent:
“/.../ CONCLUSIONS
Atès tot allò dit fins ara, per tal d’informar favorablement la sol·licitud cal
presentar la següent documentació annexa:
 Escrit específic de la innecessarietat de la tramitació ambiental, que permeti
tramitar l’expedient a l’OTAA.
 Referència específica de la no necessarietat de l’estudi d’avaluació econòmica ni
de l’estudi de sostenibilitat econòmica.
 Document comprensiu on hi consti l’àmbit de suspensió de llicències.
Igualment cal esmenar els següents extrems:
 A la normativa urbanística eliminar les prescripcions que no es corresponguin
amb la finalitat i l’objecte del Pla de millora. En especial allò referent a :
-

Façana mínima
Ocupació
Usos
Aparcaments
Compartimentació

 Als plànols:
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- Identificar les construccions legalment implantades d’aquelles que no
n’estiguin, diferenciant les marquesines destinades a l’aparcament de
vehicles.
- Identificar les parts de construccions que estiguin en situació de volum
disconforme per causa d’incompliments de les separacions mínimes a
partions.
- Al plànol d’ordenació proposada, incloure les noves línies de separació a
límits i acotar-ne la distància”.
v.

En data 19 de novembre de 2019 va tenir entrada en aquesta Ajuntament (Registre
d’Entrada 2019/18205 i 2019/18210) nova documentació relativa al pla de millora de
referència, per part de FERGERDELL, S.L., representada pel Sr. Ramón Llobera
Serentill.

vi.

Posteriorment, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa van emetre informe
tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal del qual considera el
següent:
“/.../ 2. Un cop revisada la nova documentació presentada, s’ha pogut comprovar
que:
Pel que fa al requeriment de documentació complementària, es justifiquen els punts
següents:
Es justifiquen els punts següents:


Innecessarietat tramitació ambiental. No es justifica.



Als punts 4.4. i 4.5 de la memòria es justifica la innecessarietat del informe de
sostenibilitat econòmica i de l’estudi d’avaluació econòmica. Explicita que no
incorpora restriccions a l’accés o l’exercici d’activitats econòmiques.



Es lliura document comprensiu amb determinació de l’àmbit de suspensió de
llicències.

Pel que fa a la supressió de les prescripcions que no es corresponguin amb la finalitat
i l’objecte del Pla de millora, es justifiquen els punts següents:




Façana mínima, es reprodueix el paràmetre ja establert a la normativa vigent
de 30 m
Ocupació màxima, es reprodueix el paràmetre ja establert a la normativa
vigent del 70%
Usos, es detecta una errada als usos condicionats ja que hi consta com a tal el
de comerç gran que a l’ordenació vigent és incompatible. Atès que a la relació
d’usos no admesos (incompatibles) de la normativa proposada hi consta el de
comerç gran, entenem que és una errada material que cal subsanar.
Per altre costat, s’introdueix una redacció nova de la regulació de l’ús comercial
vinculat al servei de l’activitat de l’empresa. Aquesta redacció és lleugerament
diferent que la que ja es contempla a la normativa vigent, tot i que té el mateix
sentit i condicions a excepció d’introduir el límit de 300 m2 màxim que es poden
destinar a aquestes activitats comercials complementaries. Entenem que no es
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justifica la necessitat de regular respecte d’un ús ja admès i regulat per la
normativa actual.
Aparcaments, es remet a la regulació vigent del POUM
Compartimentació, s’ha anul·lat qualsevol referència a aquest concepte.

Pel que fa a la informació addicional a afegir als plànols, es lliuren els següents
plànols modificats:


S’aporta el plànol número 04 “Estat actual” en el qual s’identifiquen les
construccions de les quals no consta que estigui legalment implantades i que per
tant cal legalitzar, incloent naus i marquesines.



S’aporta plànol amb identificació de les construccions en situació de volum
disconforme.



S’aporta plànol 03 “Planejament urbanístic. Proposta” que inclou les noves línies
de separació a partions.

3. Comentaris tècnics
Respecte de l’anterior informe tècnic, la nova documentació aportada justifica els
requeriments i esmenes que s’havien demanat amb l’excepció dels següents dos
punts:


No s’aporta sol·licitud expressa de tramitar la innecessarietat de la tramitació
ambiental.



Tal com es fa constar al punt anterior, es detecta una errada a la proposta a la
normativa en allò que fa a la regulació del comerç gran. A l’anterior informe
tècnic fèiem referència a que
“La proposta de regulació de les condicions que afecten als usos, no es
consideren pròpies d’un pla de millora l’objectiu del qual és l’ordenació de
volums”
Ens reafirmen en l’objecció que es va fer al informe anterior, més encara quan
la nova repeteix l’actualment vigent tret d’afegir el límit de 300 m2 com a
màxim per a les superfícies de venda vinculades a l’activitat pròpia de l’empresa,
cosa que ens sembla innecessari i redundant respecte de la regulació actual.
Atès les complicacions que acostumen a comportar les modificacions que afecten
al règim d’usos, de manera especial quan impliquen a l’ús comercial, considerem
que es oportú eliminar aquesta regulació remetent-se a la regulació d’usos de la
zona 8.

4. Conclusions
Un cop considerat el contingut del Pla de millora, aquest s’ajusta a allò que es
determina a l’article 70.1.b) del DL 1/2010 TRLUC i a l’article 13 de la normativa
urbanística del POUM de Mollerussa, tant pel que fa a la seva finalitat com a la
documentació aportada.
Atès que tal com s’estableix a l’article 81.1.b) i c) del DL 1/2010, de 3 d’agost, text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya l’aprovació definitiva de dels plans de
millora, un cop vist el informe de la CTU de Lleida, correspon a l’Ajuntament de
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Mollerussa entenem que el informe tècnic del “Pla de millora d’ordenació de volums
àmbit PAPRINSA”, pot ser favorable amb les següents condicions:


Innecessarietat de tramitació ambiental: El pla de millora ordena volums dins
d’un àmbit de sòl urbà consolidat ordenat pel POUM vigent, per la qual cosa
constitueix un cas justificat de no tramitació ambiental. En qualsevol cas, com
legalment cal sol·licitar aquesta innecessarietat a l’òrgan competent, es proposa
que ho sol·liciti directament l’Ajuntament de Mollerussa.



Regulació d’usos: Per tal d’aprovar definitivament el Pla de Millora, caldrà
presentar un text refós que a més de recollir aquelles al·legacions particulars o
informes sectorials que s’hagin de considerar en el tràmit d’exposició pública del
Pla de millora, suprimeixi la regulació dels usos que es fa al pla de millora, o bé
reprodueixi el redactat del POUM tot esmenant la consideració del COMERÇ GRAN
com a ús condicionat”.

vii.

En data 7 de gener de 2020 i 21 de gener de 2020 ha tingut entrada en aquesta
Ajuntament (Registres d’Entrada 2020/266 i 2020/267; i 2020/2010 i 2020/2013,
respectivament) nova documentació relativa al pla de millora de referència, per part
de FERGERDELL, S.L., representada pel Sr. Ramón Llobera Serentill. La
documentació de referència esmena les deficiències d’aquella presentada amb
anterioritat i dona compliment als requeriments de l’informe tècnic esmentat en
l’apartat vi anterior.

viii.

En aquest sentit, en data 11 de febrer de 2020, els serveis tècnics de l’Ajuntament
de Mollerussa han emès informe tècnic en relació amb la modificació de referència, el
literal del és el següent:
“1. A l’anterior informe tècnic, es varen fer les següents observacions:
“Un cop considerat el contingut del Pla de millora, aquest s’ajusta a allò que es
determina a l’article 70.1.b) del DL 1/2010 TRLUC i a l’article 13 de la normativa
urbanística del POUM de Mollerussa, tant pel que fa a la seva finalitat com a la
documentació aportada.
Atès que tal com s’estableix a l’article 81.1.b) i c) del DL 1/2010, de 3 d’agost, text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya l’aprovació definitiva de dels plans de
millora, un cop vist el informe de la CTU de Lleida, correspon a l’Ajuntament de
Mollerussa entenem que el informe tècnic del “Pla de millora d’ordenació de volums
àmbit PAPRINSA”, pot ser favorable amb les següents condicions:


Innecessarietat de tramitació ambiental: El pla de millora ordena volums dins
d’un àmbit de sòl urbà consolidat ordenat pel POUM vigent, per la qual cosa
constitueix un cas justificat de no tramitació ambiental. En qualsevol cas, com
legalment cal sol·licitar aquesta innecessarietat a l’òrgan competent, es proposa
que ho sol·liciti directament l’Ajuntament de Mollerussa.



Regulació d’usos: Per tal d’aprovar definitivament el Pla de Millora, caldrà
presentar un text refós que a més de recollir aquelles al·legacions particulars o
informes sectorials que s’hagin de considerar en el tràmit d’exposició pública del
Pla de millora, suprimeixi la regulació dels usos que es fa al pla de millora, o bé
reprodueixi el redactat del POUM tot esmenant la consideració del COMERÇ GRAN
com a ús condicionat.”
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2. Un cop examinada la nova documentació aportada, s’ha pogut verificar que al text
refós s’ha introduït l’esmena referent a l’ús de comerç gran, per la qual cosa es
mostra la conformitat respecte del nou document presentat, el qual s’informa
favorablement als efectes de la continuïtat de la seva tramitació administrativa”.
ix.

En data 30 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió
ordinària, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, en l’àmbit dels plans parcials
d’activitats, SUBd-9b, SUBd-11 i del sistema viari en sòl no urbanitzable pel pas
d’instal·lacions. Aquesta modificació té per objecte la introducció determinades
concrecions al POUM vigent per tal de que sigui factible, a nivell normatiu, la
instal·lació d’una canonada de gas en sectors de sòl urbanitzable delimitat establerts
al POUM vigent, així com que es concreti la franja de sòl no urbanitzable objecte de
protecció de sistema viari per a la implantació de l’esmentada canonada de gas.

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com dels informes que consten a
l’expedient, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia número 2019/358 de 21 de juny i a proposta de la Regidoria
d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
PRIMER.- Assumir la iniciativa de la proposta presentada per la mercantil FERGERDELL,
S.L. per la qual es sol·licita la tramitació i aprovació del PLA DE MILLORA URBANA
D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES PARCEL·LES URBANES SITUADES EN LA
CONFLUÈNCIA DE LES CARRETERES D’ENTRADA DEL MUNICIPI DE TORREGROSSA
(LV-2001), ACTUALMENT CARRER DE JOSEP JAQUES PIÑOL, AMB LA CARRETERA
D’ARBECA A FONDARELLA ANTIGA CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DEL
MUNICIPI, ARA RONDA DE PONENT, redactada per l’arquitecte Sr. Ramón Llobera
Serentill, en el termes previstos en l’article 101 TRLU i l’article 107.4 RLU.
La modificació en qüestió té per objecte ajustar i desenvolupar el conjunt de finques que
pertanyen a la indústria del sector paperer format per les societats FEGERDELL, S.L.,
PAPRINSA, S.A. i ONDUPACART, S.A., degut a les necessitats de desenvolupament de la
nova indústria, i per tal d’adequar a la normativa vigent tot el conjunt d’edificacions,
instal·lacions i figures urbanístiques que en aquest moment es troben sense un paraigua
comú o fora d’ordenació.
SEGON.- Aprovar inicialment el PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE
VOLUMS DE LES PARCEL·LES URBANES SITUADES EN LA CONFLUÈNCIA DE LES
CARRETERES
D’ENTRADA
DEL
MUNICIPI
DE
TORREGROSSA
(LV-2001),
ACTUALMENT CARRER DE JOSEP JAQUES PIÑOL, AMB LA CARRETERA D’ARBECA A
FONDARELLA ANTIGA CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DEL MUNICIPI, ARA
RONDA DE PONENT, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica per
l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del
TRLU així com els articles 117 i 118, i 107 del RLU.
TERCER.- Sotmetre el pla de millora urbana i el document tècnic que conté la proposta a un
període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació
obligatòria, mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i
en el web municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents
reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art.
23 del RLU.
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QUART.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article
7de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar al òrgan ambiental competent per tal de que
emeti la resolució de declaració de la no subjecció de la modificació del planejament a
avaluació ambiental, si escau, i condicionar l’eficàcia d’aquest acord als termes que
resultin de la resolució que s’emeti.
CINQUÈ.- Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a
l’article 85 apartats 5 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials.
SISÈ.- Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions modifiquin
el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans especials
urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament la
modificació puntual. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1 del TRLU, el
termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys.

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM.
NCSA

2020/001 PRESENTADA PER

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Barcelona el 23
de gener de 2020, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2020/1333 de data 30
de gener de 2020, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres per a nova escomesa a l’avinguda Negrals, 55.

PEM: 250,00€
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.

6a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de claveguera
etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
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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7a.
8a.
9a.
10a.

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.

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. 358/2019, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2020/1, 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 següents:
Pressupost de l’obra:

250 €

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

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. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 322,01€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

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

19/2020
JAUME FONTOVA MARTI
C/ TARRAGONA, 43
44,90
22,45
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:

20/2020
ISMAEL MONTORO SEGURA
C/ MOSSEN CANTONS, 33
4,20
42,00
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:

22/2020
JOSEP MARIA LLUCH ALEU
C/ CARME, 12
6,01
12,00
0,00
0,00
0,00

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

24/2020
JOSEFA SOLÉ FALIP
AVINGUDA DE LA PAU, 53-55
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:

25/2020
MONTSERRAT CLARAMUNT PIQUE
C/ URGELL, 18
20,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

27/2020
FRIDECAL, SA
C/ POMPEU FABRA, 2
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

5.

105,63
52,82
0,00
0,00
0,00

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ESPAIS
PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2020.

L’objecte dels contractes és la utilització publicitària d’unitats d’espai en diversos mitjans de
comunicació escrits, electrònics, orals i audiovisiuals, per realitzar accions de promoció
institucional de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2020.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
79341000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, els contractes es poden
considerar menors, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros.
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent Pressupost, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que els contractistes no han subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, dins del vigent exercici pressupostari.
Vistos els pressupostos presentats per les empreses contractistes i atès que aquestes
disposen de la capacitat d’obrar, de l’habilitació empresarial i professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
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 RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR de
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS
DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2020. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec
del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT esmentats en els
termes econòmics següents:
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Mitjans escrits:



Adjudicatari: Diari “La Mañana”
Preu del contracte: 8.944,87 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Diari “El Segre”
Preu del contracte: 11.162,25 € (IVA inclòs).






Adjudicatari: Comarques Ponent
Preu del contracte: 8.068,18 € (IVA inclòs).
Adjudicatari: El Punt avui
Preu del contracte: 3.000 € (IVA inclòs).

Mitjans electrònics:



Adjudicatari: Territoris.cat
Preu del contracte: 5.198,00 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Vila Web Mollerussa
Preu del contracte: 3.902,25 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Lleida.com
Preu del contracte: 223,85 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Lleida diari.cat
Preu del contracte: 726,00 € (IVA inclòs).

Mitjans orals:



Adjudicatari: Ràdio U-A-1
Preu del contracte: 1.331,00 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Ràdio RAC 1/RAC 105
Preu del contracte: 1.742,40 € (IVA inclòs).

Mitjans audiovisuals:



Adjudicatari: Lleida Televisió
Preu del contracte: 3.397,68 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Programa de tv on line “Igual que jo”
Preu del contracte: 798,60 € (IVA inclòs).

Tercer. Els contractes resten subjectes a les següents condicions:


Durada del contracte:
El termini d’execució dels contractes s’estableix des de l’01.01.2020 al 31.12.2020.



El pagament de la retribució:
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.
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Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
MTV. ANUALITAT 2020.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2020.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
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Vista la proposta de prestació del servei per import de 6.000,00 euros IVA exclòs a raó de
500,00 €/mes (IVA exclòs) presentada per part de Mollerussa Audiovisuals, SL propietària de
la plataforma de “Mollerussa Televisió” –www.mollerussa.tv- a través de la qual es possible
l’emissió de vídeos notícia, reportatges i publicitat. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
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 RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que
té per objecte la PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA PER MITJÀ DE LA PLATAFORMA MOLLERUSSA TV. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal de l’exercici 2020.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MOLLERUSSA
AUDIOVISUALS, SL amb el CIF B-25799222 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Mollerussa Televisió" -www.mollerussa.tv
2. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa.
3. Distribució dels vídeos informatius a través de la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya.
4. Entrega a la finalització de la vigència del contracte d’una còpia en digital de tot el
material enregistrat on participi l’Ajuntament de Mollerussa, així com qualsevol editat
o brut que demani aquest.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació serà a raó de 605,00 €/mes IVA inclòs, la qual cosa suposa un cost
total estimat del contracte de 7.260,00 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: de
l’01.01.2020 al 31.12.2020.
4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
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No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
PER MITJÀ DEL WEB “EPU.CAT”. ANUALITAT 2020.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2020.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 2.080 euros IVA exclòs presentada
per part de GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, SLU, propietària del web El Plad’UrgellTV.cat, la
qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
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 RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que
té per objecte la PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. PER MITJÀ DEL WEB “EL PLA D’URGELLTV.CAT”. ANUALITAT 2020.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2020.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIÓ
PUBLICITAT SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:

1. Inserció de publicitat al Web “El Pla d’UrgellTV.Cat" .
2. Confecció de vídeos informatius de 60’ de notícies sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa.
3. Entrevistes de text i foto.
4. Entrevista de vídeo de 15’.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació del servei ascendeix a la quantia de 2.516,80 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacion objecte del contracte es duran a terme durant el següent període: de
l’01.01.2020 al 31.12.2020.
4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSCRIPCIÓ DELS
SERVEIS INFORMATIUS DE L’ACN. ANUALITAT 2020.

L’objecte del present contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos
escrits d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i
imatges qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalana de Notícies durant l’anualitat
2020.
El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a)
segon paràgraf, estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte
la subscripció de revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la
seva preparació i adjudicació es regirà per allò establert al Llibre Primer i al Llibre Segon de
la LCSP. Pel que fa referència als seus efectes i extinció, li serà d’aplicació les normes de dret
privat, de conformitat amb allò que estableix l’art. 26.2 de la LCSP.
D’acord amb allò establert a l’apartat primer de la Disposició addicional novena de la LCSP, la
subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport, així com la
contractació de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la
mesura en que resultin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la seva
subscripció i contractació, podran efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia, sempre
que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les
normes establertes en aquesta llei per als contractes menors i amb subjecció a les condicions
generals que apliquen els proveïdors, incloses les relatives la les formes de pagament.
En conseqüència, la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant
la necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 445,08 euros IVA exclòs presentada
per part de Intracatalonia, SA -Agència Catalana de Notícies-. Atès que l’empresa disposa de
la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació
objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
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 RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte
la SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES. ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2020.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb
el CIF A-61844411 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos escrits
d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i imatges
qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalan de Notícies.
2. Retribució del contracte:
El cost del servei és de 538,55 € (IVA inclòs). El pagament requerirà, en tot cas,
l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 01.01.2020
fins al 31.12.2020.
4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la
LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
TP. ANUALITAT 2019.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2020.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per import de 1.000 euros IVA inclòs, per part de MEDIAPONENT, SL propietària de la web
“Televisió Ponent” –www.teleponent.cat- a través de la qual es possible l’emissió de vídeos
notícia, reportatges i publicitat. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar, de l’habilitació
empresarial i professional necessària per a realitzar les prestacions objecte del contracte.
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 RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que
té per objecte la PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA AL WEB “TELEVISIÓ PONENT”. ANUALITAT 2020. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal de l’exercici 2020.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MEDIAPONENT,
SL amb el CIF: B25818378 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Televisió Ponent" -www.teleponent.cat2. Publicació de notes de premsa més importants incloses les de l’acn amb suport
audiovisual
3. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa els quals anirien enllaçats en l’espai web municipal de
manera permanent.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació 1.000,00 € IVA vigent inclòs (826,45 € X 21% IVA). El
pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per part de l’òrgan competent.
3. Durada:
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2020 al 31.12.2020.
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4. Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
5. Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.”
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: GESTIÓ I SEGUIMENT DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MN”. ANUALITAT 2020.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió i seguiment de les
informacions que sobre Mollerussa apareixen en els mitjans de comunicació en tots els
formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes socials).
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vist el Pressupost presentat per part de My News, SL, empresa que disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
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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 RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE
GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT “MY NEWS”.
ANUALITAT 2020. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2020.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa My
News, SL amb el CIF B-60834645, d’acord amb els termes següents:


Objecte del contracte:

El servei de gestió i seguiment de les informacions que sobre Mollerussa apareixen en els
mitjans de comunicació en tots els formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio,
televisió i xarxes socials).


Retribució del servei: 5.236,50 € (IVA inclòs).

El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.

Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent:
01.01.2020 al 31.12.2020.


Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
11.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ELABORACIÓ
DE DEU MONOLITS IDENTIFICATIUS AMB INFORMACIÓ HISTÒRICA
D’EDIFICIS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE MOLLLERUSSA.

L’objecte de la present contractacte és l’elaboració de deu monolits identificatius amb
informació històrica d’edificis emblemàtics de la ciutat de Mollerussa.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
45212314-0 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2020, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de G9
CENTRAL D’IDEES amb el NIF: B25749425, justificant l’òrgan de contractació que és l’única
empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte, i la qual disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària, conforme estableix l’art. 131.3 de
la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’ELABORACIÓ DE DEU MONOLITS IDENTIFICATIUS AMB INFORMACIÓ HISTÒRICA
D’EDIFICIS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE MOLLLERUSSA. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de G9
CENTRAL D’IDEES amb el NIF: B25749425, en els termes que s’indiquen seguidament:


La retribució del contracte: 6.098,39 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini d’execució:
Els monolits hauran de ser entregats el dia 25 de febrer de 2020.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
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El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.


Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
12.

SOL·LICITUD CRPUM, EN QUÈ DEMANA DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD
ADOPTAT EN LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 23 DE GENER DE 2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Suau, en representació del Centre
de Recerques Pla d’Urgell Mascançà, en què demana deixar sense efectes l’acord adoptat en
la Junta de Govern del dia 23 de gener de 2020, per la utilització de la sala d’actes i
d’exposicions del Centre Cultural els dies 26 i 27 de març de 2020.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Centre de Recerques Pla d’Urgell Mascançà i
deixar sense efectes l’acord adoptat a la Junta de Govern del dia 23 de gener de 2020.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

13.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FBG – MÀSTER EN HISENDA
AUTONÒMICA I LOCAL: ECONOMIA I GESTIÓ AVANÇADA I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL)

Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i
la Fundació Bosch i Gimpera, que és una fundació privada de caràcter cultural i docent
vinculada a la Universitat de Barcelona, – Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i
Gestió avançada-, d’un Conveni l’objecte del qual és la col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball. Aquesta modalitat de convenis es regulen d’acord amb la
normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol. La seva durada serà de vuit
mesos, des de l’1 d’agost de 2019 fins al 31 de març de 2020.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat en el Projecte Formatiu de Pràctiques
Acadèmiques Externes d’Estudiants de la Universitat de Barcelona en Entitats
Col·laboradores i el treball en pràctiques es realitzarà sota la dependència directa del
personal professional adscrit a Intervenció.
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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 RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i confondre amb la formalització del conveni de treball en
pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera, que és una fundació privada de
caràcter cultural i docent vinculada a la Universitat de Barcelona, – Màster en Hisenda
Autonòmica i Local: Economia i Gestió avançada-, per a la formació pràctica en centres
de treball.



Alumne:
Cognoms i Nom: Nabau Niubó, Núria (47900902K)



Durada:
Inici:
Finalització:



Tutor: Jesús Luño Garcia

01.08.2019
31.03.2020

Segon. Conforme amb la normativa establerta per 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 dels alumnes.
Tercer. Notificar la present resolució a la Directora del Centre i/o Tutor del curs i facultar al
Sr. Alcalde o, en el seu cas, Coordinador/responsable de l’àrea, per al desplegament del
conveni de formació pràctica en centre de treball relatiu a l’alumne proposat.
14.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PISTA
D’ATLETISME, PARC AUTOCROSS I ZONA ALTA PARC DE LA SERRA PEL DIA 17
març de 2020 PER AL CRP.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Roser Solé Garlandí, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la pista d’atletisme,
parc autocròs i zona alta de la serra pel dia 17 març de 2020 per a realitzar la Trobada
d’Atletisme de 2n ESO del Pla d’Urgell.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de la pista d’atletisme,
parc autocròs i zona alta de la serra el dia 17 març de 2020, per a l’activitat descrita.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Segon. 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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Tenir farmacioles i recomanable personal format en primers auxilis
-Prohibit fer foc
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les sortides d’emergència i el seus recorreguts
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

15.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PISTES
PAVELLONS 19 DE MARÇ I 11 DE SETEMBRE PEL DIA 13 DE FEBRER DE 2020
PER A A.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Alvaro Terreros, en representació de
Acudam, en què demana autorització per utilitzar les pistes dels Pavellons 19 de març i 11 de
setembre el dia 13 de febrer de 2020 des de les 9.30 i fins les 13:30 h per a trobada per a
tots els tallers ocupacionals de la província de Lleida.
També sol·licita 140 cadires i taules suficients per a 140 persones.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a ACUDAM, la utilització de les pistes dels Pavellons 19 de març i 11 de
setmbre el dia 13 de febrer de 2020, des de les 9.30 i fins les 13:30 h per a l’activitat
descrita.
També l’ús del següent material:

140 cadires.



Taules suficients per a 140 persones.
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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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC, inclosa cobertura servei de dinar
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

16.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ
POLIESPORTIU 19 DE MARÇ PEL DIA 9 DE MAIG DE 2020 PER A EEPF DE
MOLLERUSSA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Montse Hernández Álvarez, en representació
de l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar
el Pavelló Poliesportiu 19 de Març el dia 9 maig de 2020 des de les 14:00 i fins les 21:00
hores per a realitzar el Festival de Gimnàstica Rítmica de Final de Curs de l’ escola.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ AMPA de l’ escola Pompeu Fabra de Mollerussa, la utilització de
Pavelló Poliesportiu 19 de Març el dia 9 maig de 2020, des de les 14:00 a les 21:00 hores
per a l’activitat descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______



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:
Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

17.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
CULTURAL PELS DIES 10 I 11 DE MARÇ DEL 2020 PER A BST.

CENTRE

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Albert Bobet Garces, en representació de
Banc de Sang i Teixits, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural els dies 10
i 11 de març de 2020 des de les 16:00i fins les 22 hores per a realitzar campanya de donació
de sang.
També sol·licita espai reservat per estacionar davant del Centre Cultural.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Banc de Sang i Teixits, la utilització del Centre Cultural els dies 10 i 11
de març des de les 16:00 hores fins a les 22:00 hores per a l’activitat descrita.
També autoritza a estacionar davant del Centre Cultural
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Coordinar amb policia reserva lloc furgoneta.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

18.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SALA D’ACTES
DEL CENTRE CULTURAL PEL DIA 28 de maig de 2020PER A FCLP MOLLERUSSA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Judit Soler Gonzalez, en representació de
Fundació Catalunya La Pedrera – Espai Social Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la Sala d’Actes de l’Edifici Cultural el dia 28 de maig de 2020 des de les 19:00 i fins
les 21:00 h per a Taula Rodona en relació als beneficis de l’alimentació a nivell neurològic.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Fundació Catalunya La Pedrera – Espai Social Mollerussa, la utilització
de la Sala d’Actes de l’Edifici Cultural el dia 28 de maig de 2020, des de les 19:00 i fins les
21:00 h per a l’activitat descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
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-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

19.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. VESTÍBUL DEL
TEATRE AMISTAT PER LA SETMANA DEL 13 AL 19 D’ABRIL PER A ABS PLA
D’URGELL, ICS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Chus Fernàndez Galan, en
representació de ABS Pla d’Urgell, ICS, en què demana autorització per utilitzar el vestíbul
del Teatre Amistat durant la setmana del 13 al 19 d’abril per poder realitzar una exposició de
l’instrumental d’infermeria per l’any Internacional de la infermera i la llevadora.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a ABS Pla d’Urgell, ICS, la utilització del vestíbul del Teatre Amistat
durant la setmana del 13 al 19 d’abril per a l’activitat descrita.
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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).


L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre



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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. ESPAI DE L’
ESCOLA POMPEU FABRA PEL DIA 15 DE FEBRER DE 2020 PER A REALITZAR LA
3A JORNADA PATI DE L’ESCOLA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Àngels Ribes Bosch, en representació de
l’Escola Pompeu Fabra, en què demana autorització per utilitzar l’escola el dia 15 febrer de
2020 des de les 09:00i fins les 13:00 hores per a realitzar la 3a Jornada Pati.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Pompeu Fabra, la utilització del centre el dia 15 febrer de 2020,
des de les 09:00 a les 13:00 hores per a l’activitat descrita.
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
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

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC (en especial si es dona menjar al públic)
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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21.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
DEL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE L’ESPAI PÚBIC DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT PEL DIA 16 d’abril de 2020PER A LA REALITZACIÓ DE LA “V
TROBADA SARDANISTA” ACTIVITAT PLA EDUCATIU DE L’ENTORN

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Solé Garlandi, en representació
de CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, en què demana autorització per utilitzar l’espai de
la plaça de l’Ajuntament el dia 16 d’abril de 2020 des de les 09:00 fins les 14:00 h per a la
realització de la “V Trobada sardanista” dins del Pla Educatiu de l’Entorn.
També sol.licita:










375 cadires al perímetre de la plaça
6 taules
Carpa d’esports 6x3m.
Tancament amb tanques de perímetre de la plaça per la banda de la carretera
nacional (c/ Ferrer i Busquets).
Escenari 8x4 m
Equip amb connexions de llum
Equip de megafonia amb micròfons
Ordinador de reproducció
3 sanitaris portàtils

En cas de pluja, sol.licita traslladar l’activitat al Pavelló 19 de març amb tots els elements
relacionats.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, la utilització de l’espai de la
plaça de l’Ajuntament el dia 16 d’abril de 2020, des de les 09:00 fins les 14:00 h per a
l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:








375 cadires al perímetre de la plaça
6 taules
Carpa d’esports 6x3m.
Tancament amb tanques de perímetre de la plaça per la banda de la carretera
nacional (c/ Ferrer i Busquets).
Escenari 8x4 m
Equip amb connexions de llum
Equip de megafonia amb micròfons
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Ordinador de reproducció
3 sanitaris portàtils

En cas de pluja es traslladarà l’activitat al Pavelló 125è. aniversari, per estar ocupat el
poliesportiu sol.licitat, amb tots els elements relacionats anteriorment, i amb les condicions
següents a tenir en compte:
. NO està permès fer cap tipus de foc NI cuinar dins del pavelló. Ni fumar en cap
dependència del pavelló.
. El pavelló s’ha de retornar net i la brossa recollida.
. Poden disposar dels sanitaris del pavelló.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-S’ha 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 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
-La carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA DE LA PISCINA MUNICIPAL
COBERTA PELS DIVENDRES PER A L’ACTIVITAT DE NATACIÓ

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laura López Caballero, en
representació de la Unitat d’Escolarització Compartida, en què demana autorització per
utilitzar la piscina municipal coberta els divendres des de les 11:30 fins les 12:30 h., amb
assistència quinzenal o mensual, per a l’activitat de natació.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Unitat d’escolarització compartida, la utilització de
la piscina
municipal coberta, els divendres des de les 11:30 i fins les 12:30 h., amb assistència
quinzenal o mensual, segons disponibilitat, i prèvia comunicació al responsable de la Piscina
coberta per a l’activitat descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.
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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:

-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar
-Respectar aforament que designi els responsables de la instal·lació, per a un bon
funcionament del carril
demanat.
-Aportar pòlissa i rebut RC.
-Els organitzadors i monitors de seran els responsables dels alumnes assistents.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-Respectar la normativa de les piscines i les instruccions del socorristes.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
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Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
EBP SALA DE L’EDIFICI CUTLTURAL PEL DIA 17 de desembre de 2020 PER A
CELEBRAR LA FESTA DE NADAL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Rosa Bergua Galitó, en
representació de l’escola bressol Para-Sol, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Centre Cultural el dia 17 de desembre de 2020 des de les 15:00 i fins les 18:00 h per a la
celebració de la festa de Nadal, i poder accedir per deixar material aproximadament a les
10:30 h..
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’escola bressol Para-Sol, la utilització de la sala del Centre Cultural el
dia 17 de desembre de 2020, des de les 15:00 i fins les 18:00 h per a l’activitat descrita, i
poder accedir per deixar material aproximadament a les 10:30 h.
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
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,

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

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

24.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. EBP DE LA SALA
DE L’EDIFICI CUTLTURAL PEL DIA 23 de juny de 2020 PER A CELEBRAR LA
FESTA DE FI DE CURS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Rosa Bergua Galitó, en
representació de l’escola bressol Para-Sol, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Centre Cultural el dia 23 de juny de 2020 des de les 15:00 i fins les 18:00 h per a la
celebració de la festa de fi de curs, i poder accedir per assajar al matí aproximadament a les
10:30 h..
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’escola bressol Para-Sol, la utilització de la sala del Centre Cultural el
dia 23 juny de 2020, des de les 15:00 i fins les 18:00 h per a l’activitat descrita, i poder
accedir per assajar al matí aproximadament a les 10:30 h.
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
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

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
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Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

25.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD
DEL CBM PER LA UTILITZACIÓ DEL POLIESPORTIU 19 DE MARÇ PEL DIA 1 de
març de 2020 PER A LA SEGONA TROBADA PDP

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Oriol Salvadó Perelló, en representació de
CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar el poliesportiu 19 de
març el dia 1 de març de 2020 des de les 08:30 i fins les 14:30 h per a la segona trobada
PDP.
També sol·licita 50 cadires, 4 taules, l’equip de música i micròfon.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, la utilització del
poliesportiu 19 de
març el dia 1 de març de 2020, des de les 08:30 i fins les 14:30 h per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:





50 cadires
4 taules
Equip de música i micròfon

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.
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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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.
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Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

26.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD
DEL CBM PER LA UTILITZACIÓ DELS POLIESPORTIUS 19 DE MARÇ i 11 DE
SETEMBRE PEL DIA 29 de març de 2020 PER A LA TROBADA D’ESCOLES DE LA
REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA DE LA FCB

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Oriol Salvadó Perelló, en representació de
CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar els poliesportius 19
de març i 11 de setembre el dia 291 de març de 2020 des de les 08:30 i fins les 14:30 h per
a la trobada d’escoles de la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de
Bàsquet.
També sol·licita 50 cadires, 4 taules, 2 equips de música i micròfon.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
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Primer. Autoritzar al CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, la utilització dels poliesportius 19 de
març i 11 de setembre, el dia 29 de març de 2020, des de les 08:30 i fins les 14:30 h per a
l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

50 cadires




4 taules
2 equips de música i micròfon

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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
27.

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ FESTA “ BALL DE CARNESTOLTES “
ORGANITZAT PEL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT 2019

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. Una de les accions que es proposa
dur a terme és la realització d’un ball de Carnestoltes el proper dimecres dia 21 de febrer de
2018 per a fomentar la convivència d’una manera dinàmica i participativa entre els/les
usuaris/es del Casal Municipal , per proporcionar-los un l’envelliment actiu i dinàmic, creiem
que mitjançant el ball, potenciem la relació i la creació noves d’amistats , acompanyat de
un berenar de coca i xocolata
El ball tindrà lloc el proper divendres dia 21 de febrer de 2020 a la sala de ball de
l’Amistat, de les 17.00h a les 19.00h hores . S’obrirà el període de venda de tiquets el
dijous dia 14 de febrer fins el dijous dia 20 de febrer. El màxim de persones que poden
participar seran 150 persones.
La festa consistirà en una sessió de Ball i berenar. Cada usuari/a del Casal inscrit/a pagarà
2 € per participar en l’activitat.
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA
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Despesa:
Espectacle musical
Berenar

213,95€ ( per 150 persones)
165,00€ ( per 150 persones)

Ingrés tiquet usuaris/es
Preu tiquet per persona

2,00€

Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’ Acció
Social i Comunitària, Ciutadania i Infància , per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon. Autoritzar el preu que els participants hauran d’abonar per a poder participar en el
ball de Carnaval, amb un import pel tiquet per persona de (2,00€)
Tercer: Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.

28.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DE
L’ASSOCIACIÓ PER LA SMPU DEL PARC DE LA SERRA PEL DIA 25de febrer de
2020 PER A UNA CAMINADA A LA SERRA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Gemma Pasto Carre, en representació
de l’Associació per la salut mental Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el
Parc de la Serra el dia 25 de febrer de 2020, i en cas de pluja el pavelló poliesportiu 19 de
març, per a una caminada a la Serra..
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació per la salut mental Pla d’Urgell, la utilització del Parc de la
Serra, i en cas de pluja el pavelló poliesportiu 19 de març, el dia 25 de febrer de 2020, per a
l’activitat descrita.
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.
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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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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:
-Recomanable tenir una farmaciola
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-Prohibit fer foc fora de les zones habilitades.
-Assegurança R.C.-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

29.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICIUTD DE
ADPU DE LA SALA TEATRE I LA SALA BALL DE L’AMISTAT PEL DIA 8 de març
de 2020 PER A LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó Costa, en representació
de l’ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL (ALBADA), en què demana autorització per
utilitzar la sala teatre i la sala de ball de l’AMISTAT, el dia 8 de març de 2020, durant el matí
per a la celebració del Dia Internacional de la Dona.
També sol·licita muntatge d’una taula per als ponents, atril per presentadora i preparació de
l’escenari a la sala teatre. I taules per a la sala de ball.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:

Primer. Autoritzar a l’Associació de dones del Pla d’Urgell (ALBADA), la utilització de la
sala teatre i la sala de ball de l’Amistat el dia 8 de març de 2020, durant el matí per a
l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:






Taula ponents sala teatre
Atril presentadora sala teatre
Preparació escenari per espectacle sala teatre
Taules sala de ball
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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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis
-Tenir assegurança R.C.
-Respectar aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de protecció
contra
incendis) 551 cadires, 129 resta. Sala ball 200.
-Prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.
-En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

30.

RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL COL·LEGI DE
PEDAGOGS DE CATALUNYA CONTRA LA CONVOCATORIA D'UN PROFESSOR
MODALITAT PTT
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Per acord de Junta de govern de 19 de desembre de 2019, es va adoptar entre altres l’acord
següent:
Aprovar la CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A TUTOR/A
PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL.
Contra l’esmentat acord, en data de 3 de febrer de 2020, el Col·legi de Pedagogs de
Catalunya ha presentat un escrit en el que demana que s’esmenin les bases i que s’incorpori
la llicenciatura i/o grau en pedagogia i la llicenciatura en Psicopedagogia al llistat de
titulacions.
Vista l’argumentació posada de manifest per l’interessat, en els que exposa els motius pels
que s’haurien d’incorporar les esmentades titulacions la qual es considera justificativa de la
incorporació de la llicenciatura i/o grau en pedagogia i la llicenciatura en Psicopedagogia al
llistat de titulacions, i per evitar un greuge comparatiu als titulats/des de les esmentades
rames.
Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Estimar la sol·licitud presentada pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Segon: Aprovar la modificació de l’acord de Junta de govern de 19 de desembre de 2019,
relatiu a l’aprovació de la CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN/A
PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE
TRANSICIÓ AL TREBALL, en els termes previstos en la part expositiva d’aquest acord, de
forma que en la convocatòria i bases esmentades, l’apartat relatiu als títols queda redactat
en els termes literals següents:
4.2. Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per
aquestes Bases, els següents:
..//..


Estar en possessió d’algun dels títols següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Diplomatura en Educació Social.
Grau en Educació Social
Magisteri.
Grau en Educació Primària.
Llicenciatura i/o grau en pedagogia i la llicenciatura en Psicopedagogia
Qualsevol altra titulació relacionada amb l’àmbit de ciències socials i
jurídiques o d’altres amb la realització d’un Màster o Postgrau directament
vinculat a les tasques del lloc de treball convocat.

..//..

Tercer: Publicar el present acord al butlletí oficial de la Província de Lleida i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Mollerussa, apartat ofertes de treball, i ampliar el termini
de presentació d’instàncies en 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la
publicació d’aquest acord al BOP de Lleida.
Quart: Notificar el present acord al Col·legi de Pedagogs de Catalunya
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31.

SOL·LICITUD DE MGM DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

DE

LA

Vista la instància presentada per Mireia Graus March en la qual sol·licita pròrroga per la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per la herència del senyor Luis
Graus Queralt.
ANTECEDENTS:
En data 25 de juliol de 2019 va morir el senyor Luis Graus Queralt.
En data 23 de gener de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 25 de juliol de 2020.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix
que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar
la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins
a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a Mireia i Salvador Graus March per a la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.

32.

RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 1/2020

Vista la relació número 1/2020, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 22 expedients i que importa la quantitat de 940,06 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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33.

RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 4/2019

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2019, que inclou 10 expedients i que importa la
quantitat 8.472,03 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

34.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 2/2020.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 2/2020, que inclou 36 expedients i que importa la
quantitat 14.806,90 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
35.

CONNEXIONS I SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 3/2020.

Vista la relació núm. 03/2020 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 31 expedients i que importa la quantitat
2.353,58 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 03/2020, corresponent al període entre els dies 13 de gener al 2 de febrer de 2020.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
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36.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 05/2020

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 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 112.029,59€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 05/2020, per import global de 112.029,59€.
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.
37.

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL
PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT 15921-2020

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre la data de
formalització del contracte i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis
anuals.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta inferior a
un any, s’abonarà la part proporcional.
Atès que el solar ubicat a la travessera Domènec Cardenal, 8, amb referència cadastral
4409316CG2141S0001AL, propietat de MONANCRIS, SL, amb NIF B25468679, es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament del solar per a la utilització temporal per a
destinar-lo a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb MONANCRIS, SL, amb NIF
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B25468679, propietària del solar ubicat a la travessera Domènec Cardenal, 8, amb
referència cadastral 4409316CG2141S0001AL.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
---------------------------------------------------------------------------------------------------“CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, la senyora Montserrat Torres Nadal, major d’edat, amb DNI 78064683S,
domiciliada a la Ronda Sant Pere, 1, de Mollerussa (25230), en representació de Monancris,
SL (B25468679), com a PROPIETARIS i ARRENDADORS.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari
de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la
plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Monancris, SL és propietària del solar ubicat a la Tv. Domènec
Cardenal, 8, amb referència cadastral 4409316CG2141S0001AL i gravat pels tributs i
quanties següents:
Solar
Tv Domènec Cardenal, 8

Referència cadastral
4409316CG2141S0001AL

IBI 2020
483,00

CLA 2020
30,58

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes de lloguer per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
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Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal, 8, amb
referència cadastral 4409316CG2141S0001AL, pugui destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament
d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- La senyora Montserrat Torres Nadal en representació de Monancris, SL ARRENDA
a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal, 8, amb
referència cadastral 4409316CG2141S0001AL, als efectes de destinar-lo a espai
d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2020 i el dia
31 de desembre de 2020, prorrogable per terminis anuals.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 513,58 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca) anuals, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta
inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà varia anualment en la mateixa proporció en que variïn
els imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar, amb un
pressupost d’execució previst de 16.297,44 €.
Cinquena.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de
les parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa.
Tindran aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació
que s’estimin convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar,
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de
la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i
similars.

Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i
a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
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Vuitena.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular
del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer
any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Novena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions
tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la
titularitat del solar.
Desena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Onzena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat,
en el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,

38.

L’Alcalde,

El Secretari,”

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL
PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT 15922-2020

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre la data de
formalització del contracte i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis
anuals.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta inferior a
un any, s’abonarà la part proporcional.
Atès que el solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 12, amb referència cadastral
4409305CG2141S0001IL, propietat de MONANCRIS, SL, amb NIF B25468679, es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament del solar per a la utilització temporal per a
destinar-lo a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb MONANCRIS, SL, amb NIF

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

B25468679, propietària del solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 12, amb referència cadastral
4409305CG2141S0001IL.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, la senyora Montserrat Torres Nadal, major d’edat, amb DNI 78064683S,
domiciliada a la Ronda Sant Pere, 1, de Mollerussa (25230), en representació de Monancris,
SL (B25468679), com a PROPIETARIS i ARRENDADORS.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari
de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la
plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Monancris, SL és propietària del solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 12,
amb referència cadastral 4409305CG2141S0001IL i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
C/ Ferrer i Busquets, 12

Referència cadastral
4409305CG2141S0001IL

IBI 2020
517,24

CLA 2020
32,75

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes de lloguer per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 12, amb referència
cadastral 4409305CG2141S0001IL, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
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de vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les
següents
CLÀUSULES:
Primera.- La senyora Montserrat Torres Nadal en representació de Monancris, SL ARRENDA
a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 12, amb
referència cadastral 4409305CG2141S0001IL, als efectes de destinar-lo a espai
d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2020 i el dia
31 de desembre de 2020, prorrogable per terminis anuals.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 549,99 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca) anuals, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta
inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà varia anualment en la mateixa proporció en que variïn
els imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar, amb un
pressupost d’execució previst de 6.200,11 €.
Cinquena.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de
les parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
d)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa.
Tindran aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació
que s’estimin convenients.

e)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar,
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de
la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

f)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i
similars.

Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i
a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Vuitena.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular
del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer
any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
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Novena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions
tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la
titularitat del solar.
Desena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Onzena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat,
en el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,

39.

L’Alcalde,

El Secretari,”

RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 1/2020

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 1/2020,
que inclou 10 expedients i que importa la quantitat 4.616,38 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
40.

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL
PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT 15923-2020

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre la data de
formalització del contracte i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis
anuals.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta inferior a
un any, s’abonarà la part proporcional.
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Atès que el solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 14, amb referència cadastral
4409306CG2141S0001JL, propietat de MONTSERRAT TORRES NADAL, amb NIF 78064683S i
IGNASI CLOTET CARRERA, amb NIF 46102488T, es vol destinar a aparcament públic de
vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament del solar per a la utilització temporal per a
destinar-lo a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb MONTSERRAT TORRES
NADAL, amb NIF 78064683S i IGNASI CLOTET CARRERA, amb NIF 46102488T, propietaris
del solar ubicat al C/
Ferrer i
Busquets, 14, amb referència cadastral
4409306CG2141S0001JL.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------“CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, la senyora Montserrat Torres Nadal, major d’edat, amb DNI 78064683S, i el
senyor Ignasi Clotet Carrera, major d’edat, amb DNI 46102488T, domiciliats a la Ronda Sant
Pere, 1, de Mollerussa (25230), com a PROPIETARIS i ARRENDADORS.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari
de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la
plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
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La senyora Montserrat Torres Nadal i el senyor Ignasi Clotet Carrera són propietària del solar
ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 14, amb referència cadastral 4409306CG2141S0001JL i gravat
pels tributs i quanties següents:
Solar
C/ Ferrer i Busquets, 14

Referència cadastral
4409306CG2141S0001JL

IBI 2020
381,69

CLA 2020
24,16

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes de lloguer per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 14, amb referència
cadastral 4409306CG2141S0001JL, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament
de vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les
següents
CLÀUSULES:
Primera.- Els senyors Montserrat Torres Nadal i Ignasi Clotet Carrera ARRENDEN a l’Excm.
Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat al C/ Ferrer i Busquets, 14, amb referència
cadastral 4409306CG2141S0001JL, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de
vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2020 i el dia
31 de desembre de 2020, prorrogable per terminis anuals.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 405,85 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca) anuals, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta
inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà varia anualment en la mateixa proporció en que variïn
els imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar, amb un
pressupost d’execució previst de 5.739,53 €.
Cinquena.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de
les parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
g)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa.
Tindran aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació
que s’estimin convenients.
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h)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar,
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de
la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

i)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i
similars.

Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i
a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Vuitena.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular
del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer
any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Novena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions
tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la
titularitat del solar.
Desena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Onzena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat,
en el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,

41.

L’Alcalde,

El Secretari,”

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 1/2020

Vista la relació núm. 1/2020 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 10 expedients i que
importa la quantitat de 10.383,22 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 1/2020, així com la determinació del
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
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Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

42.

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL
PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT 15924-2020

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre la data de
formalització del contracte i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis
anuals.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta inferior a
un any, s’abonarà la part proporcional.
Atès que el solar ubicat a la travessera Domènec Cardenal, 6, amb referència cadastral
4409315CG2141S0001WL, propietat de MASNOSTRE, SL, amb NIF B25539164, es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
Atès que en data 30 d’agost de 2012 es va signar un conveni per la mateixa finalitat amb
Masnostre, SL
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Denunciar el conveni signat amb data 30 d’agost de 2012 amb Masnostre, SL per
la utilització temporal del solar.
Segon.- Aprovar el contracte d’arrendament del solar per a la utilització temporal per a
destinar-lo a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb MASNOSTRE, SL, amb NIF
B25539164, propietària del solar ubicat a la travessera Domènec Cardenal, 6, amb
referència cadastral 4409315CG2141S0001WL.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Cinquè.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
--------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, el senyor Jordi Pascual Torres, major d’edat, amb DNI 43728472K, domiciliat al
C/ Major, 77, de Vilanova de Bellpuig (25264), en representació de Masnostre, SL
(B25539164), com a PROPIETARIS i ARRENDADORS.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari
de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la
plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Masnostre, SL és propietària del solar ubicat a la Tv. Domènec
Cardenal, 6, amb referència cadastral 4409315CG2141S0001WL i gravat pels tributs i
quanties següents:
Solar
Tv Domènec Cardenal, 6

Referència cadastral
4409315CG2141S0001WL

IBI 2020
731,64

CLA 2020
46,32

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que
en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes de lloguer per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal, 6, amb
referència cadastral 4409315CG2141S0001WL, pugui destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament
d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
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Primera.- El senyor Jordi Pascual Torres en representació de Masnostre, SL ARRENDA a
l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal, 6, amb
referència cadastral 4409315CG2141S0001WL, als efectes de destinar-lo a espai
d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2020 i el dia
31 de desembre de 2020, prorrogable per terminis anuals.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 777,96 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca) anuals, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta
inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà varia anualment en la mateixa proporció en que variïn
els imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar, amb un
pressupost d’execució previst de 21.966,11 €.
Cinquena.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de
les parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:


Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa.
Tindran aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació
que s’estimin convenients.



Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar,
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de
la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.



Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i
similars.

Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i
a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Vuitena.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular
del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer
any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Novena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions
tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la
titularitat del solar.
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Desena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Onzena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat,
en el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,

43.

L’Alcalde,

El Secretari,”

NORMATIVA ATRACCIONS FIRA DE SANT JOSEP, 2020

La celebració de la Fira de Sant Josep, atenent la importància de l’esdeveniment firal,
comporta una afluència molt significativa de visitants, circumstància que, conjuntament amb
l’atractiu propi vinculat amb l’activitat firal principal, propicia que al redós d’aquesta es
generi una activitat lúdica de gran importància, aspecte aquest que assoleix la seva
identificació amb les atraccions o “firetes”, que s’instal·len en una part de l’àmbit que ocupa
la fira.
El nombre considerable d’aquest tipus d’atraccions, la varietat que suposen, el fort lligam
amb la mateixa Fira i sobretot la significativa afluència de persones, majoritàriament
menors, fa que les mesures de seguretat siguin cada cop més exigents; alhora, resulta
imprescindible establir una regulació que abasti, no tan sols les condicions de caràcter tècnic
que han de reunir, sinó també unes normes que permetin regular la seva instal·lació, fixant
les condicions legals, el nombre d’atraccions, els espais on s’han de situar, l’adjudicació de
les autoritzacions, i quantes circumstàncies permetin ordenar, de la forma més correcta
possible, aquest parc lúdic; això, sense obviar la tradició i el bon nom de la Fira de Sant
Josep.
Atenent, doncs, a aquesta realitat, la Regidoria responsable de Mercats i Fires, proposa que
s’estableixi una normativa que reguli les atraccions de la Fira de Sant Josep, per aplicar ja a
la present edició de 2020.
En conseqüència, un cop estudiada la qüestió plantejada; considerant tot el que s’ha
exposat, i consultat l’OAM Fira de Mollerussa, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats pròpies, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar la NORMATIVA per a les ATRACCIONS a aplicar a la FIRA DE SANT JOSEP,
2020, següent:
1.- Àmbit d’aplicació:
Aquestes normes s’aplicaran a les instal·lacions provisionals del Parc d’atraccions “Fira de
Sant Josep” següents:




ATRACCIONS mecàniques i inflables i similars
Instal·lacions tipus BAR
Instal·lacions tipus CASETES

2.- Normativa de naturalesa jurídica:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

a) Els peticionaris d’autorització hauran de presentar, en allò que procedeixi en funció de la
instal·lació provisional, la documentació següent:













Fotografia de l’atracció o caseta
DNI / NIF de la persona sol·licitant
Justificant pagament últim rebut Autònoms (2020)
Declaració Censal (antic IAE)
Assegurança Responsabilitat Civil actualitzada (Pòlissa i rebut)
Certificat de garantia de revisió dels extintors
Certificat d’instal·lació elèctrica encara que sigui amb generador
Informe tècnic instal·lació gas butà
Informe tècnic, visat pel Col·legi d’ Enginyers Tècnics Industrials de l’atracció i també el
de la caseta
Llibre o manual d’ús
Carnet de manipulació d’aliments
Informe d’assentament

b) Els documents esmentats hauran de coincidir obligatòriament amb les dades personals
que figuren en la instància presentada i amb les de l'atracció o aparell que se sol·licita, així
com també amb les mides que es demanen. Qualsevol canvi no serà admès si no va
acompanyat de la documentació que el justifiqui, encara que es tracti de traspassos de
titularitat.
c) Les peticions o actuacions que vulnerin alguna d'aquestes normes no seran acceptades
sota cap concepte
3.- Normes per a adjudicar els espais aplicables a l’edició de la Fira de Sant Josep 2020:
a) L’àmbit habilitat per a les instal·lacions provisionals serà el que figura en el plànol annex a
la proposta (que s’incorpora a l’expedient).
b) Els dies de funcionament seran del 14 al 29 de març, havent de quedar totalment lliure el
recinte el dia 30.
c) El nombre màxim d’instal·lacions provisionals del tipus ATRACCIONS (mecàniques i
inflables i similars) es limita a 48.
d) Per a adjudicar els espais s’aplicarà el procediment i criteris següents:


L'adjudicació de parcel·les per a les atraccions s’efectuarà el dia 25 de febrer de 2020 al
vestíbul del Teatre l’Amistat de Mollerussa, a partir de les 09.00 hores.



L'adjudicació de parcel·les per a les casetes s’efectuarà el dia 26 de febrer de 2020 al
vestíbul del Teatre l’Amistat de Mollerussa, a partir de les 09.00 hores.



La NO ASSISTÈNCIA a l'acte de l'adjudicació implicarà la pèrdua de reserva de l’espai
sol·licitat.



L'antiguitat del propietari i de cada atracció seran tingudes en compte per escollir el lloc.
No obstant, comprovada aquesta antiguitat, es podrà canviar l'atracció sempre que ocupi
igual o menys metres que l'anterior i es faci l’oportuna reserva, pel proper any, de l’espai
ocupat de menys, abonant el 10% del seu import.
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Si es donés el cas d'engany o suplantació de personalitat per alterar aquest ordre degudament comprovat- el responsable perdrà tots els seus drets reconeguts i passarà a
ocupar l'última plaça en el llistat de sol·licituds, sense dret a cap reclamació.



L'espai ocupat per les taquilles de les atraccions haurà també de declarar-se, fent efectiu
el seu import.



Les atraccions que per les seves característiques precisen reserva d'espai de vol, hauran
de declarar-lo i cotitzar pel total d'espai reservat.



No s'admetrà la fórmula "ampliació de negoci" per sol·licitar més metres que els anys
anteriors.



Els firaires que demanin la instal·lació de més d'una atracció hauran de complimentar
una instància per cada una d'elles (és a dir, una sol·licitud per cada aparell o caseta).



El pagament s’haurà de fer efectiu íntegrament en el moment de l’adjudicació.

e) Si un cop finalitzada l'adjudicació de parcel·les per a les atraccions i casetes, restessin
espais lliures, la Regidoria de Mercats i Fires, podrà adjudicar-los a aquells peticionaris que
n’haguessin estat exclosos inicialment, tenint en consideració els criteris següents:
1) tindran preferència les atraccions que compleixen els criteris següents:
- Que les atraccions suposin variació i/o novetat respecte les adjudicades, per tal d’afavorir
la varietat i evitar multiplicitat sobre l’oferta.
- Que es tracti d’un tipus d’atraccions que possibilitin la major rotació dels usuaris.
2) Exclusions
- Restaran excloses les atraccions en les quals hi concorrin alguna de les peculiaritats
següents:
- Que tinguin unes característiques inapropiades per estimar-se un risc evident en el seu
ús.
- Que el titular no hagi estat sotmès en els darrers dos anys a cap expedient de revocació
d’autorització
3) Si s’estima adient, l’adjudicació s’efectuarà per sorteig entre aquelles sol·licituds que
reuneixin els criteris esmentats en els apartats anteriors.
4. Normes de caràcter general


Cal que siguin respectats rigorosament els espais de separació senyalats pels Tècnics
Municipals entre les casetes o les atraccions.



La ocupació d'un espai superior al declarat, una vegada comprovat degudament, serà
sancionat amb un recàrrec del 10% afegit al preu dels metres ocupats de més, o amb la
pèrdua de l'antiguitat pels anys successius, si no es fes efectiu el seu import.



El propietari d’una atracció amb antiguitat que no pugui instal·lar-la, per causa
sobrevinguda, té dret a la reserva, per a l’any vinent, de l’espai ocupat per aquesta
atracció, sense menyscapte de la seva antiguitat, abonant el 10 % de l’import de la
superfície que ocupa una vegada muntada. No es podrà demanar una nova reserva, per
a la mateixa atracció, fins passats 3 anys.
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El titular causant d'una mala actuació podrà ser sancionat per l'Ajuntament amb la
revocació de l’autorització i amb la pèrdua de l'antiguitat i la exclusió durant dos anys.



Per motius de seguretat i d’interès públic, l’ajuntament podrà alterar la ubicació de les
instal·lacions provisionals.

5) Termini:
S’admetran sol·licituds fins el mateix dia de l’adjudicació. Si un cop finalitzada l'adjudicació
de parcel·les per a les atraccions i casetes, restessin espais lliures s’admetran més
sol·licituds.
Tota la documentació es presentarà abans del dia 07 del mes de març de cada any. El no
compliment d’aquest termini sense causa justificativa, donarà lloc a l’inici d‘un expedient que
pot comportar la pèrdua del lloc, prèvia audiència per un termini de 10 dies.
6) Tarifes:
Les tarifes que regiran les instal·lacions provisionals del Parc d’atraccions “Fira de Sant Josep
2020”, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal vigent, carn les següents:


ATRACCIONS O APARELLS: 7,08 euros/m² de terreny ocupat en terra o en vol, quan
els aparells així ho requereixin.



BARS, XURRERIES I SIMILARS: 35,39 euros/metre lineal amb un màxim d’amplada
de 2,5 metres, l’excés d’amplada es cobrarà a 2,00 euros/m².



CASETES DE TIR, TÓMBOLES I SIMILARS: 26,31 euros/ metre lineal amb un màxim
d’amplada de 2,5 metres, l’excés d’amplada es cobrarà a 2,00 euros/m².

Segon. Es delega expressament en el titular de la Regidoria responsable de Mercats i
Fires, el desplegament dels acords adoptats i la oportuna difusió; així mateix, que es trameti
còpia de la normativa aprovada i que es procedeixi a convocar els sol·licitants als actes
d’adjudicació en els termes esmentats.
44.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-4-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/260, de data 07/01/2020, el Sr. Driss Baha Alla sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
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Atès que la sol·licitud presentada no reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.

45.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-18-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/1311, de data 29/01/2020, la Sra. Neus Miró Pons sol·licita targeta de resident
zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.
46.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-17-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/1262, de data 28/01/2020, la Sra. Pilar Gorraiz Graus sol·licita targeta de
resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
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-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.
47.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-6-2020

Vist l’expedient tramitat per AUREL DUMITRU amb DNI Y0192980R per obtenir una targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la persona 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 d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: AUREL DUMITRU
DNI: Y0192980R
Núm. targeta: 25137-2020-0006-2980R
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 2/2030
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

48.

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, RELATIU
AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2020

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat
a l’Ajuntament de Mollerussa subscriure l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració
en relació amb la Borsa de mediació per al lloguer social, situada al municipi de Mollerussa,
per a l’any 2020.
Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:
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L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per
tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el
marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
En el pacte onzè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de gener, i
pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del
termini inicial.”
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa
de Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de
mantenir el seu funcionament durant l’any 2020,
Resultant que l’Ajuntament de Mollerussa disposa d'una borsa i del personal tècnic i
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, de conformitat amb
l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en mantenir i continuar la tasca de
l’esmentada Borsa per a l’any 2020, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la
prestació dels serveis i la gestió d'ajuts del Pla per al dret a l'Habitatge.
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Acció Social, Comunitària,
Ciutadania i Infància, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.-Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges
en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, el
qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.
Segon.-Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2020,
les següents:
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1),
serà de 450 €.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200 €
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 10.200,00 €.
2.4.L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart,3)del conveni serà de 21.700,00€
Tercer.-La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
ha de ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat
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per la prestació dels serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya amb data 31 de desembre de 2020.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran
a favor de l’Ajuntament de Mollerussa
Quart.-La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.
--------------------ANNEX
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, RELATIU AL
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2020
REUNITS
D’una banda, la senyora Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, designada per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010,
de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Marc Solsona i Aixalà alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN






L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer
social d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la
Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests
serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret
75/2014, de 27 de maig.
En el pacte onzè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del
venciment del termini inicial.”
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que
ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració
relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació,
amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2020,

Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la
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col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació,
per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al
2020, les següents:
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart
1), serà de 450 €.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200 €
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 10.200,00 €.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3)del conveni serà de
21.700,00 €
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de
ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o excepcionalment,
pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat per la prestació
dels serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
amb data 31 de desembre de 2020.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.

49.

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU
A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN AQUEST
MUNICIPI, PER A L’ANY 2020

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat
a l’Ajuntament de Mollerussa subscriure l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració
en relació amb la Borsa de mediació per al lloguer social, situada al municipi de Mollerussa,
per a l’any 2020.
Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:
MANIFESTEN
L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses
tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del
venciment del termini inicial.”
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Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la
finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2020,
Per tot això, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Acció Social i
Comunitària, Ciutadania i Infància.
ACORDA
Primer.-Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Segon.-Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2020, les
següents:
2.1.
2.2.

L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 16.160 €.
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) el conveni serà de 20.469 €.

Tercer.-La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
s’ha de lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2020, i ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de
l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims
prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran
a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart.-La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.
--------------------ANNEX
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA
BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI,
PER A L’ANY 2020
REUNITS
D’una banda, la senyora Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, designada per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010,
de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar
aquest conveni, i a aquest efecte,
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MANIFESTEN


L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al
dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.



El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a
un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició
per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís
d’un mes del venciment del termini inicial.”



Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que
ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració
establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats,
durant l’any 2020,

Per tot això,
ACORDEN
5. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració
entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la
finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a
l’habitatge.
6. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2020, les
següents:
2.3.
2.4.

L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a)del
conveni, serà de
16.160 €.
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
20.469€.

7. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de
lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2020, i ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat
de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis
mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
8. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.
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En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la
data indicats.
50.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1445.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a Luís Fernando Cardenas Matamoros previ pagament dels drets
establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1445.
Ubicació: Camí del Palau, 0008 PK.
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

51.

PREUS SOPAR I PREMIS CONCURS DE COMPARSES DE CARNAVAL 2020

Atès que la Regidoria de Festes, per la insistent demanda dels participants al Carnaval de la
ciutat, així com petició de la Comissió de Festes, realitzarà novament un concurs de
comparses pel Carnestoltes que es realitzarà el proper 22 de febrer de 2020.
Els premis d’aquest concurs estan valorats amb un import total de 600€, repartits amb
primers premis (150€/cadascun) i segons premis (50€/cadascun) de la comparsa més
original, la més elaborada i la més animada.
La Regidoria de Festes

La Regidoria de Festes proposa els següents preus per la festa del

Carnaval 2020
Preu sopar popular.
El preu del sopar en cas de participar a la rua dins una comparsa será de 10€
El preu del sopar normal será de 13€

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Festes, en
desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat
dels seus membres, ACORDA:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Primer. Autoritzar els preus del sopar popular i l’atorgament dels premis del concurs de
comparses de Carnaval 2020 per import total de 600€, repartits amb primers premis
(150€/cadascun) i segons premis (50€/cadascun) de la comparsa més original, la més
elaborada i la més animada.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.

52.

ASSUMPTES 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 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:
52.1.-IMPORTS DE RETRIBUCIÓ A PERCEBRE PER L’AGENT DE POLICIA
LOCAL TOMAS MARTINEZ. JUBILAT AL 30 DE MARÇ DE 2019 EN CONCEPTE
DE VACANCES. ANYS 2017-2018-2019 .
ANTECEDENTS:
Mitjançant instància genèrica presentada a l’OAC amb data 16-01-2020, es registra la petició
de cobrament de les vacances no consumides dels anys 2017-2018 i 2019 per part de l’agent
de Policia Local Sr. Tomás Martinez Sánchez, jubilat amb data 30-03-2019. Al mateix escrit
reitera la petició efectuada amb data 23-07-2019 i fins ara no resolta.
Es dona d’alta a la plataforma de gestor d’expedients amb el núm. 1754-6-2020
Consultades les bases del sistema RED – Incapacitat Temporal de la Tresoreria General de la
Seguretat Social resulta que el Sr. Tomás Martinez va causar baixa per IT amb data 23-012017 i es manté de forma ininterrompuda fins 30-03-2019 causa baixa com a treballador de
l’Ajuntament de Mollerussa per pas a pensionista.
Dins de l’expedient s’inclouen a més de les sol·licituds, informe de l’Interventor amb el càlcul
de les retribucions, informe del Secretari de la Corporació amb data 26-05-2019 respecte
una sol·licitud presentada per altres interessats. Així com informe de l’actual Sergent, Cap de
la Policia Local respecte als dies de vacances realitzats a l’any 2019.
Vistos els informes emesos pel Secretari de l’Ajuntament i per l’Interventor, en sentit
favorable a la pretensió del Sr. Tomás Martinez Sánchez.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el reconeixement, a favor del Sr. Tomás Martinez Sánchez, de la retribució
dels dies de vacances no consumits dels anys 2017, 2018 i 2019 com a conseqüència de
baixa per IT i fins a la seva jubilació amb data 30 de març de 2019. D’acord amb el detall
següent:
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Dies
21
36
9

2017
2018
2019
Total :

Import
1.914,21
3.308,99
836,19
6.059,39

EXERCICI 2017

21 dies

EXERCICI 2018

36 dies

SOU BASE

734,51

SOU BASE

747,37

TRIENNIS

209,55

TRIENNIS

213,33

COMP. DESTÍ

356,97

COMP. DESTÍ

363,23

COMP. ESPECÍFIC

1.433,56

COMP. ESPECÍFIC

2.734,59
VACANCES

EXERCICI 2019

1.914,21

764,19

TRIENNIS

218,15

COMP. ESPECÍFIC

2.757,49
VACANCES

3.308,99

9 dies ( 01-01-19 a 30-03-19 )

SOU BASE

COMP. DESTÍ

1.433,56

371,41
1.433,56
2.787,31

VACANCES

836,19

IMPORT TOTAL PER VACANCES

6.059,39

Segon.- Notificar aquest acord al Sr. Tomás Martinez Sánchez, amb l’oferiment dels recursos
adients.
Tercer.- Notificar aquests acords al servei d’intervenció als efectes oportuns .
52.2.-APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC D’ADEQUACIÓ D’UN
SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC A LA TRAVESSERA DEL
C. DOMÈNEC CARDENAL - C. FERRRER I BUSQUETS.
Vist el document tècnic d’adequació d’un solar per a destinar-lo a aparcament públic a la
travessera del C. Domènec Cardenal - C. Ferrrer i Busquets, redactat pels Serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, per encàrrec de
l’Ajuntament amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia de
50.551,23 euros IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reforma per la qual cosa la documentació tècnica ha de contenir, en tot
cas, els documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
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l’apartat 2on del mateix i 126 del RGLCAP, i l’art. 24 del ROAS, i si escau, també la
documentació addicional que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò que
preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial per
l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim de 30
dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de publicar
al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del
ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho
exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, 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 i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el DOCUMENT TÈCNIC D’ADEQUACIÓ D’UN SOLAR PER A
DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC A LA TRAVESSERA DEL C. DOMÈNEC
CARDENAL - C. FERRRER I BUSQUETS, redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, per encàrrec de l’Ajuntament amb un
pressupost d’execució per contracta per import de 50.551,23 euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap
reclamació,suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense
necessitar d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
52.3.-FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM.:
1538-2-2020
Vist l’escrit presentat pel Sr.-Antoni Garcia Jiménez, en el que exposa que els dies 21 de
febrer, 20 de març, 17 d’abril, 22 de maig, 19 de juny, 18 de setembre, 16 d’octubre i 20 de
novembre El CSITAL de Lleida, organitza el 15è Seminari d’Actualització Jurídica 2020. Per
qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses
previstes.
Vist l’informe emès per el Sr. LUÑO GARCIA, JESUS, en la seva qualitat de responsable
de l’àrea d’ Intervenció, en el que informa favorablement la realització de les jornades en
matèries de control intern, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal
de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor
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responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinada la proposta de la Regidora d’Intervenció; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Autoritzar al Sr.-Antoni Garcia Jiménez, la realització del 15è Seminari
d’Actualització Jurídica 2020 els dies 21 de febrer, 20 de març, 17 d’abril, 22 de maig, 19 de
juny, 18 de setembre, 16 d’octubre i 20 de novembre El CSITAL de Lleida.
Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció.

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