AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 29 d’agost de 2019.
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència dels
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 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 85,64 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

228/2019
T.M., C.
C/ LLORENÇ VILARO, 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

230/2019
C.T., J.
C/ CARME, 3 1 1
6,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

231/2019
B.P., J.
AV. CANAL, 11
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:

236/2019
P.D., C.
AV. DE LA PAU, 14 2-1
13,06
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:

238/2019
M.T., C.M.
CARRETERA MIRALCAMP, 3 6 D
36,38
18,19
0,00
0,00
0,00

3.

CERTIFICACIÓ FINAL OBRA “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA
TRAVESSIA DE DOMÈNEC CARDENAL”. FASES 1: PLA DE BARRIS I FASE 2:
PMU-8 .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
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Denominació obra: “Projecte Bàsic i d’Execució de la Travessera de Domènec
Cardenal. Fases 1: Pla de Barris i Fase 2:PMU-8 .
”.
Núm. Certificació: FINAL D’OBRA
Import: 17.474,85€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu la directora de l’obra Sra. Núria Polo
conforme del adjudicatari, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU.

amb el

Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: INSTAL·LACIÓ D’UN PARC
D’ENTRENAMENT ESPORTIU MULTIFUNCIONAL ”STREET WORKOUT” AL PARC
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA.

L’objecte del contracte és l’adjudicació de les obres per a la instal.lació d’un parc
d’entrenament esportiu multifuncional “Street Workout” al Parc municipal, conforme el
document tècnic d’obra redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de tècnics municipals, el qual ha estat aprovat definitivament.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte és la següent: 45212200-8: “Treballs de construcció
d’instal·lacions esportives” 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 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe de l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que
les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa
l’article 118.2, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres elaborat per l’administració.
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
queda acreditada mitjançant l’informe emès 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 40.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat un pressupost dels treballs per part
de l’empresa BAX CONSTRUCTORA, SL amb el CIF: B-25614231, amb capacitat d’obrar i
habilitació empresarial per a executar l’objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i la resta de legislació aplicable, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES
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2019/358, de 21 de juny i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la
INSTAL·LACIÓ D’UN PARC D’ENTRENAMENT ESPORTIU MULTIFUNCIONAL “STREET
WORKOUT” AL PARC MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de BAX
CONSTRUCTORA, SL amb el CIF: B-25614231, en els termes que es descriuen
seguidament:



La retribució del contracte: 16.685,21 € (IVA inclòs)
El pagament de la despea s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la certificació d’obres i la factura
per l’òrgan competent.



Termini d’execució i supervisió de les obres:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’un mes, sota la supervisió de la
Direcció facultativa, i s’iniciaran amb l’Acta de comprovació del replantejament,
sempre i quan hagi estat aprovat i notificat el Pla de Seguretat i Salut en el treball.
L’execució de les obres serà certificada per part dels serveis tècnics municipals i
aprovada per l’òrgan municipal competent.



El Pla de seguretat i salut:
L’adjudicatari haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en base a l’Estudi de
Seguretat i Salut que incorpora el document tècnic, el qual haurà de ser aprovat abans
de l’inici de l’obra, previ informe pel Coordinador de seguretat i salut durant l’execució
de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.



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.

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 aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 MILLORA DE L’ENTORN URBÀ DE L’AVINGUDA
PRAT DE LA RIBA.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: MILLORA DE L’ENTORN URBÀ DE L’AVINGUDA PRAT DE LA RIBA.
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 59.671,27 €
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres, la Sra. Aroa
Guardiola i el Sr. Jordi Capell, amb el conforme del adjudicatari, ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 ADEQUACIÓ DE TERRENYS PER A DESTINARLOS A APARCAMENTS MUNICIPALS.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ADEQUACIÓ
APARCAMENTS MUNICIPALS.
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 15.415,29 €
Exercici econòmic: 2019

DE

TERRENYS

PER

A

DESTINAR-LOS

A

Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres, la Sra. Aroa
Guardiola i el Sr. Jordi Capell, amb el conforme del adjudicatari, ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
7.

DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA I EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT L’ARRENDAMENT FINANCER, DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS
I MATERIAL INFORMÀTIC PER A LES OFICINES MUNICIPALS.

Exposició de fets:
I. En la data 04 de juliol de 2019, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar l’expedient
de contractació delel subministrament d’equips i material informàtic divers, mitjançant
l’arrendament financer (i opció de compra final), pels serveis de les oficines de les diferents
àrees municipals. L’expedient de contractació fou publicat al Perfil del contractant de
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l’Ajuntament i es va establir el termini de 10 dies hàbils per tal de que les empreses
interessades presentessin les seves ofertes.
II. Finalitzat el termini de presentació de pliques, es va accedir a les dues propostes
presentades telemàticament per part de les empreses INFORDISA, SA i MCM LABS, SL.
Examinada la documentació, i en virtut d’allò establert a la clàsula 21a del Plec de les
administratives particulars que regeixen el procediment, se les va requerir perquè en el
termini de tres dies hàbils, presentessin la documentació acreditativa de la capacitat per
poder realizar el contracte de leasing, advertin-les de que en el supòsit de no complimentar
el requeriment adequadament, s’entendria que les mateixes han retirat la seva oferta.
III. Transcorregut el termini atorgat, va tenir entrada l’escrit de la representació legal de
l’empresa INFORDISA, SA en el que exposava els arguments acreditatius d’estar la mateixa
legalment capacitada per a poder realizar contractes d’arrendament financer. Pel que fa
referència al requeriment efectuat a l’empresa MCM LABS, SL, aquesta no va presentar la
documentació sol.licitada.
IV. En la data 06.08.2019 va ser emès l’informe jurídic en el que es conclou el següent: “de
les al.legacions efectuades per l’empresa INFORDISA, SA, en concret: “que el concepte
d’arrendament financer sols està reservat a entitats de crèdit i que es regulen de conformitat
a la DA 7ª de la Llei 26/1988”, es desprèn doncs que no compleix amb els requisits
establerts per la Llei 26/1988 pel que fa als arrendaments financers (actualment recollits a la
Llei 10/2014) i, per extensió, amb el contingut de l’article 6 de la Llei 5/2015, de 27 d’abril,
de foment del finançament empresarial (la qual, cal reiterar, recull el nou règim jurídic dels
establiments financers de crèdit, motivat per la Llei 10/2014), per no constar degudament
inscrita com establiment financer de crèdit per tal de poder dur a terme contractes
d’arrendament financers”.
Fonaments de dret:
1. La clàusula 16 del PCAP estableix que “1. Podran contractar amb el sector públic les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d’obrar, no estiguin incurses en alguna prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la
LCSP, amb l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 2. Així mateix, cal que
les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o
àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves
regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les empreses han de disposar d'una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte.“
2. La clàusula 22 del PCAP estableix – en relació al tràmit d’obertura dels sobres o arxius
electrònics - que “3. (…) Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca
dels requisits exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació
dels mateixos. El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat
exigits per contractar serà el de finalització del termini de presentació de les proposicions.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació d’aquells licitadors quines
propostes presentin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini
atorgat.“ La mateixa clàusula 22 estableix – en relació al tràmit d’adjudicació del contracte que “2. La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.”
3. La disposició adicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, disposa que corresponen a l’alcalde les competències com a òrgan de
contractació per a la declararació de la licitació, que en aquest procediment és la Junta de
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Govern local en virtut de la delegació efectuada per mitjà del Decret de l’alcaldia RES
2019/358, de 21 de juny.
4. El contracte proposat es tipifica de subministrament de conformitat amb l’article 16 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), el qual pot efectuarse sota la modalitat d’arrendament financer i al que li correspon la codificació CPV
30000000-9, relativa a la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007.
Atès que en l’expedient de contractació s’acredita que hi consta la memòria justificativa de la
necessitat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la LCSP, el plec de les
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, l’informe de
legalitat, l’informe de la Secretaria i el certificat de l’existència de crèdit adequat i suficient
per fer front a les despeses derivades del contracte, de conformitat amb allò establert a
l’article 116.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, ateses les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la regidoria
de contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. DECLARAR excloses del procediment de contractació a les empreses licitadores
INFORDISA, SA i MCM LABS, SL, per manca d’acreditació dels requisits relatius a
l’aptitud per contractar conforme estableix la clàusula 16 del PCAP que regeixen el
procediment.
Segon. DECLARAR deserta la licitació del contracte per manca de proposicions admisibles i
AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC PER A LES OFICINES MUNICIPALS, MIJANÇANT
L’ARRENDAMENT FINANCER, sota la modalitat licitatòria següent:



Procediment: obert simplificat abreujat
Tramitació: ordinària

Simultàniament, anunciar la licitació pel termini mínim de deu (10) dies hàbils, comptats
des de la data de publicació de l’anunci al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o declarat festiu en el municipi, es clourà
l'indicat termini el primer dia hàbil següent.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i
tramitació indicats, determinant-se els elements singulars següents:
1. El pressupost de la despesa:
El pressupost dels béns d’equip ascendeix a la quantia següent:
Pressupost d’execució (sense IVA): 15.620,94 €
IVA al tipus 21%: 3.280,40 €
Pressupost d’execució per contracta (amb IVA): 18.901,34 €
2. Condicions financeres de l’arrendament financer:
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El finançament dels béns serà articulat mitjançant un contracte d’arrendament financer amb opció de compra final -, a través del qual es concertarà, simultàrinament, el servei
financer i l’entrega dels béns.
Les condicions màximes financeres de l’arrendament financer han d’estar subjectes a allò
que s’estableix a l’Annex I de la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, de 4 de juliol, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, en
els termes següents:
Nombre de quotes: 36 quotes
Preu màxim quota mensual (sense IVA): 424,83 €
IVA quota mensual: 89,21 €
Preu total màxim quota mensual (amb IVA): 514,04 €
El pressupost màxim de l’arrendament financer es fixa en la quantia de 15.294,00 euros +
IVA = 18.505,74 euros (IVA inclòs).
Dins d’aquest preu s’inclouen la totalitat dels conceptes següents:
-

El preu de l’arrendament financer.
Els tributs derivats del contracte i de les operacions necessàries per a la seva execució.
Les quotes d’arrendament: 36 mensualitats (3 anys).
Comissions: incloses dins del tipus de licitació.

Quart. Les obligacions econòmiques que per a l'Ajuntament es derivin del compliment
d'aquest contracte per a la cobertura de l’import de les quotes proporcionals a l’anualitat
d’inici d’execució, es faran efectives amb càrrec del pressupost municipal vigent. Per a la
resta de quotes, s’aprovarà el compromís de despesa per als exercicis futurs.
Cinquè. Publicar la convocatòria de la licitació en els termes previstos a l’article 159.2 de la
LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, i notificar el
present acord a les empreses licitadores declarades excloses del procediment.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels
acords adoptats.”
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONSULTORIA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de consultoria en eginyeria,
consistent en la redacció dels documents tècnics necessaris pel disseny de la reforma parcial
de l’enllumenat exterior del municipi.
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). L’objecte del contracte li corresponen els següents codis
CPV que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de
2007: 71310000 “Serveis de consultoria en enginyeria i construccció”.
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
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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 presentat el pressupost d’honoraris per part de
SIRIUS Solucions d’Enginyeria, SLP amb el CIF: B25807082, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte, considerat per l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de
qualitat-preu.
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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI de CONSULTORIA
que té per objecte la REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MOLLERUSSA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SIRIUS
Solucions d’Enginyeria, SLP amb el CIF: B25807082, en els termes que es descriuen
seguidament:


L’objecte del contracte:
Serveis d’enginyeria per a la realització dels següents treballs:
1. Redacció de l’auditoria energètica
2. Redacció del Projecte de reforma de l’enllumenat públic del municioi per a uns 559
punts de llum.
3. Memòria tècnica en format IDAE per a la sol.licitud de finançament del Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.



La retribució del contracte: 13.189,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació dels serveis en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



El termini d’execució:
Els treballs tècnicsc hauran de ser entregats en el termini d’un mes des de l’adjudicació
del contracte.



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.”
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: MESURES DE SEGUERTAT I
CATES ALS HABITATGES DEL GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació es l’execució de les mesures de seguretat per a la
protecció de les persones i béns, així com les cates necessàries a determinats habitatges, a fi
de valorar l’estat de l’estructura horitzontal, arrel de la incoació dels expedients de ruïna dels
blocs dels edificis del Grup Sant Isidori.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte és la 45000000-7 “Treballs de construcció” 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 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe de l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que
les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa
l’article 118.2, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres elaborat per l’administració.
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
queda acreditada mitjançant l’informe emès 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 40.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat un pressupost d’execució de les obres
per part de l’empresa CONSTRUCCIONS CASIMIRO PARRA SANTIAGO amb el NIF:
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43713830F, amb capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar el
contracte, conforme requereix 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 de 2019 i
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte
l’execució de les MESURES DE SEGUERTAT I CATES AL GRUP SANT ISIDORI DE
MOLLERUSSA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de CONSTRUCCIONS
CASIMIRO PARRA SANTIAGO amb el NIF: 43713830F, en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 7.691,89 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució:
El termini d’execució dels treballs haurà de ser coincident amb la realització de les
tasques d’inspeccions i de desallotjament dels ocupants dels habitatges.



Supervisió de les obres:
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.



Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria
de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent.



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.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
10.

SOL·LICITUD SR. B.C., J.A., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS NÍNXOLS
NÚM. 3.028, 3.029 I 3.030, FILES 2ª AD4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per B.C., J.A., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxols núm. 3.028, 3.029 i 3.030 files 2ª a 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que els nínxols que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús, exceptuant el 3.028 en el que va estar
inhumat el seu pare Josep Maria el dia 27 de juliol.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

3.028
3.029
3.030

B.C., J.A.
B.C., J.A.
B.C., J.A.

879,877,39
879,877,39
514,007,39

2ª
3ª
4ª

Títol

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
11.

SOL·LICITUD SR. MANEL MORLANS CORNELLANA, PER A LA CONCESSIÓ
DRETS FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.519 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.C., M., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 3.519 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús fins a la inhumació del seu pare Manuel
el dia 21 de juliol.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
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Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.519

M.C., M.

1.400,00

7,39

1ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
12.

SOL·LICITUD SRA. M. CARMEN MORLANS CORNELLANA, PER A LA CONCESSIÓ
DRETS FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.515 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.C., M., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 3.515 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:

Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.515

M.C., M.

1.400,00

7,39

1ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
13.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-33-2019. DESCRIPCIÓ: VENDA AL
DETALL D’ALIMENTACIÓ. EMPLAÇAMENT: PL. SANT JAUME, 20, LOCAL 2.
TITULAR: MARYUM BIBI.

En data 16 de juliol de 2019 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a la venda al detall d’alimentació a la plaça Sant Jaume,
20, local 2.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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 de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 16 de
juliol de 2019, següent:
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Número d’expedient: 2544-33-2019
Titular: B., M.
Denominació: venda al detall d’alimentació
Emplaçament: plaça Sant Jaume, 20, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 73,87m2 i útil total 69,15 m2.
- Inscripció al Registre municipal sanitari d’establiments de venda minorista d’alimentació.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE LA MÚSICA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 20
D’OCTUBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. R.R., en representació de l’Associació de
la Música de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat
el dia 20 d’octubre, tot el dia, per realitzar-hi la celebració d’un concert.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.08.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de la Música de Mollerussa, en què demana autorització
per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el dia 20 d’octubre, per realitzar-hi la celebració d’un
concert.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Tenir localitzats extintors i BIEs

Tenir pòlissa R.C.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica
de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

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

En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
DENTAL
FOULBHE,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ FIRAL EL DIA 19 D’OCTUBRE DE
2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. S.D., en representació de l’Associació
Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Firal el dia 19 d’octubre,
durant tot el dia.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.07.2019 la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. DESESTIMAR a l’Associació Dental Foulbhe, per la utilització del Pavelló Firal ja que
l’espai està reservat per una altra activitat del dia 18 al 20 d’octubre de 2019.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0854.

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 0854, ubicada a l’Av. de la Pau, 31, baixos, i que figura com a
titular a favor de Beauty By Dia SAU.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 0854, ubicada a l’Av. de la Pau, 31, baixos, i que figura com a titular a
favor de Beauty By Dia SAU.
Segon.- La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
17.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 7 DE SETEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. A.D., en representació de l’Associació
Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat el dia 7 de setembre, de les 15.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una jornada
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 18.06.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 7 de setembre, de les 15 h fins a les 21 h,
per realitzar-hi una jornada 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,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
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seguretat en els actes.
Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
Respectar aforament total 200 persones
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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU DE
VESTITS DE PAPER DEL DIA 22 AL 29 DE SETEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. X.R., en representació del Patronat Fires
de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’exposicions del Museu de
Vestits de Paper del dia 22 al 29 de setembre, per exposar-hi les obres guanyadores de la
divuitena edició del concurs de Pintura Rapida “Ciutat de Mollerussa”, que es durà a terme el
proper dia 22 de setembre de 2019.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 05.08.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar
la sala d’exposicions del Museu de Vestits de Paper del dia 22 al 29 de setembre, per
exposar-hi les obres guanyadores de la divuitena edició del concurs de Pintura Rapida “Ciutat
de Mollerussa”, que es durà a terme el proper dia 22 de setembre de 2019.
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 d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tindre localitzada una farmaciola

Prohibit fumar

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total 70 persones.

En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD SAÓ DE PONENT, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS PER A
LA PRESENTACIO DE LA NOVA TEMPORADA.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S.C., en representació de Saó de Ponent, en què
demana la utilització de diferents dies l’escenari del Teatre l’Amistat per dur a terme el bloc
de presentació de temporada.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 24.06.2019 i 26.06.2019 i d’acord amb
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l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador
d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. S.C., en representació de Saó de
Ponent, diferents instal·lacions per dur a terme el bloc de presentació de temporada,
següents:
- SALA TEATRE L’AMISTAT(ESCENARI): els dies 27, 28 i 29 de setembre, 5 i 6 d’octubre.
Reserves de tot el dia per a muntatge i assaigs generals els dies 21 i 26 de setembre de
2019, reserves en horari nocturn d’assaig els dies: 3,4,5,6, 10,12,13, 17, 19,20, 23, 24 i 25
de setembre.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S’haurà de respectar l’aforament total del teatre l’Amistat 680 persones (segons
7.3.4.3 de la memòria tècnica de protecció contra incendis

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

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC

Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior .

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, i els mitjans d’extinció d’incendis del
teatre i del museu.

En cas de d’emergència trucar al 112 i seguir les instruccions dels treballadors del
Teatre l’Amistat.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 19 D’OCTUBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. C.A., en representació de Mollerussa
Comercial, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat de les 15.00h del dia
19 d’octubre fins a les 01.00h de la matinada del dia 20 d’octubre, per realitzar-hi una
desfilada de tardor.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.08.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial, en què demana autorització per utilitzar el Teatre
l’Amistat de les 15.00h del dia 19 d’octubre fins a les 01.00h de la matinada del dia 20
d’octubre, per realitzar-hi una desfilada de tardor.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Tenir localitzats extintors i BIEs

Tenir pòlissa R.C.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica
de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

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

En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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21.

SOL·LICITUD C.B.E. CELICOUNTRY PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
CURS 2019-2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. C., A., en representació de C.B.E.
Celicountry Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat, els dimarts compresos entre el mes de setembre de 2019 al mes de juny de 2020,
de les 20.30h fins a les 23.30h, per realitzar-hi sessions de balls de country.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 18.06.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell la utilització de la sala de ball del Teatre
l’Amistat, els dimarts compresos entre el mes de setembre de 2019 al mes de juny de 2020,
de les 20.30h fins a les 23.30h, per realitzar-hi sessions de balls de country.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

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

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

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

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
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La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació

Respectar aforament total 200 persones

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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
22.

SOL·LICITUD DE LA SRA. S., L., EN REPRESENTACIÓ DEL PROJECTE “VIURE
SOBRE RODES” DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA
DE
L’OFICINA JOVE.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., L. en representació del projecte
“Viure sobre Rodes”, en què demana autorització per utilitzar la sala
de l’Oficina Jove
setmanalment, per continuar amb el desenvolupament del projecte.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.07.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. S., L. en representació del projecte “Viure sobre Rodes”, la
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realització d’una reunió setmanal (segons disponibilitat de les sales), per continuar amb el
desenvolupament del projecte.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
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S’haurà de respectar l’aforament total.
Coorganitza Oficina Jove.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
Està prohibit fumar.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors, en cas de d’emergència
trucar al 112 i en cas d’emergència s’haurà de seguir les instruccions del personal de
l’Oficina Jove de Mollerussa.

Tercer: Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.
23.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE SALSA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT CADA
DILLUNS I DIMECRES DE SETEMBRE DE 2019 FINS AL JULIOL DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Associació de Salsa de Mollerussa, en què
demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat cada dilluns i dimecres de
setembre de 2019 fins al juliol de 2020, de les 20.00h fins a les 00.00, per realitzar-hi balls
de salsa.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.05.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Salsa de Mollerussa, a utilitzar la sala de ball de
l’Amistat cada dilluns i dimecres de setembre de 2019 fins al juliol de 2020, de les 20.00h
fins a les 00.00, per realitzar-hi balls de salsa.
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
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quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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










Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
Respectar aforament total 200 persones
Aportar pòlissa i rebut RC
En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat
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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT
CADA DIVENDRES DE SETEMBRE DE 2019 AL MARÇ DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. A., A., en representació de la Colla dels
50 i més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat cada divendres de setembre de 2019 a març de 2020, de les 22.00h fins a les
24.00h, per realitzar-hi els assajos i preparació de nou projecte de la Colla.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 8.05.2019 i 24.04.2019 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador
d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 i més de Mollerussa la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat cada cada divendres de setembre de 2019 a març de 2020, de les 22.00h fins a les
24.00h, per realitzar-hi els assajos i preparació de nou projecte de la Colla.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

S’haurà de respectar l’aforament total Teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3
de la memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta..

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

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC

Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
DENTAL
FOULBHE,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 28 DE SETEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. D., S., en representació de l’Associació
Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat el
dia 28 de setembre, de les 11.00h fins a les 23.00h, per celebrar l’aniversari de l’associació.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries data 27.05.2019 i 30.05.2019 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador
d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la
sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 28 de setembre, de les 11.00h fins a les 23.00h, per
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celebrar l’aniversari de l’associació.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola
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Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
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
En cas d’emergència seguir les instruccions dle personal de l’Amistat.

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU DE
VESTITS DE PAPER DEL DIA 22 AL 29 DE SETEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. R., X., en representació del Patronat Fires
de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’exposicions del Museu de
Vestits de Paper del dia 22 al 29 de setembre, per exposar-hi les obres guanyadores de la
divuitena edició del concurs de Pintura Rapida “Ciutat de Mollerussa”, que es durà a terme el
proper dia 22 de setembre de 2019.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 05.08.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar
la sala d’exposicions del Museu de Vestits de Paper del dia 22 al 29 de setembre, per
exposar-hi les obres guanyadores de la divuitena edició del concurs de Pintura Rapida “Ciutat
de Mollerussa”, que es durà a terme el proper dia 22 de setembre de 2019.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tindre localitzada una farmaciola

Prohibit fumar

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total 70 persones.

En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
27.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA ROTONDA I PASSEIG DE LA
SARDANA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2019

Vista la petició presentada pel Sr. F., J.,
Mollerussa, en què demana autorització per
rotonda de la Sardana i el primer tram del
21.00h aproximadament, amb motiu de
commemoració al Monument de la Sardana,
2019.

en representació de l’Agrupació Sardanista de
ocupar la via pública, el lateral de la zona de la
Passeig de la Sardana, de les 17.00h fins a les
la celebració de la ballada de sardanes en
a partir de les 18.30h, el dia 14 de setembre de
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També demana un entarimat, un punt de llum, 30 taules i 300 cadires, la col·laboració de la
Policia Local per al tall de carrers i senyalització per a la prohibició de l’estacionament i la
col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge i desmuntatge de l’entarimat, taules i
cadires.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 05.05.19 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la ocupació de la via pública, el
lateral de la zona de la rotonda de la Sardana i el primer tram del Passeig de la Sardana, de
les 17.00h fins a les 21.00h aproximadament, amb motiu de la celebració de la ballada de
sardanes en commemoració al Monument de la Sardana, a partir de les 18.30h, el dia 14 de
setembre de 2019.
S’acorda facilitar-los un entarimat, un punt de llum, 30 taules i 300 cadires, la col·laboració
de la Policia Local per al tall de carrers i senyalització per a la prohibició de l’estacionament i
la col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge i desmuntatge de l’entarimat, taules i
cadires.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures els recorreguts d’emergència

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.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
28.

SOL·LICITUD CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA PLAÇA MANUEL BERTRAND EL DIA 28 DE
SETEMBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. R.P., J., en representació del CLUB
D’ESCACS MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Pl. Manuel
Bertrand el dia 28 de setembre, de les 16.00h fins a les 22.00 h, amb motiu de la celebració
d’un campionat d’escacs obert a tothom.
També demana poder disposar de 20 taules dobles i 80 cadires.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 5.06.2019, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. R.P., J., en representació del CLUB
D’ESCACS MOLLERUSSA, l’espai de la Pl. Manuel Bertrand el dia 28 de setembre, de les
16.00h fins a les 22.00 h, amb motiu de la celebració d’un campionat d’escacs obert a
tothom.
S’acorda facilitar el següent material: 20 taules dobles i 80 cadires.
Segon. S’estableixen els condicionants següents:






Tenir localitzada una farmaciola.
Respectar aforament total.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
29.

SOL·LICITUD LLUIS GIL ASENSIO SLU DE CANVI DE TITULARITAT DE LA
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL PERMANENT NÚMERO 1021

Examinada la sol·licitud presentada pel Sr. Lluis Gil Asensio SLU, per a procedir al canvi de
titularitat de la llicència municipal de Gual Permanent, número 1021, ubicada al Camí
d’Arbeca núm. 3, a favor de Gil Polo SL.
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte
de la qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat.
Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se
d’un ús comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització
municipal.
Atenent els antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència municipal de Gual Permanent,
número 1021, ubicada al Camí d’Arbeca núm. 3, a favor de Gil Polo, SL.
Segon. L’autorització resta exempta de taxes municipals.
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades (titulars inicial i actual de la
llicència), i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
30.

SOL·LICITUD SAO DE PONENT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT ENTRE EL DIA 30 DE SETEMBRE I EL 17
D’OCTUBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., C., en representació de Sao de
Ponent, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat entre el dia 30 de
setembre i el 17 d’octubre, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi els assajos i la preparació
dels espectacles de la temporada.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. DESESTIMAR la sol·licitud presentada a Sao de Ponent per la utilització del Teatre
l’Amistat ja que l’espai estarà ocupat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
31.

SOL·LICITUD CASA D’ARAGÓ DE MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL PILAR.

Vistes les peticions presentades pels Srs. C., A. i G., J.A., en representació de la Casa
d’Aragó de Mollerussa, relatives a la celebració de la “FESTA DEL PILAR”, en què sol·liciten
la utilització de diversos espais municipals.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Casa d’Aragó de Mollerussa el dia 12 d’octubre, la utilització de la
sala d’actes del Teatre l’Amistat per realitzar-hi el festival de folklore aragonès i l’espai de la
Pl. de l’Ajuntament.
Tanmateix, s’autoritza habilitar una zona d’aparcaments per a un autocar (davant de
l’Amistat) i la col·laboració de la Brigada Municipal facilitant-los uns taulons amb els cavallets
corresponents a la Pl. de l’Ajuntament, i l’acompanyament de la Policia des de l’Amistat fins a
l’Església a partir de les 11.30 h.
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 d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Tenir localitzats extintors i BIEs

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica deprotecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

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

En cas d’emergència trucar al 112
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Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
32.

EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SR. R.N., J.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient per reconèixer els serveis prestats en
altres administracions a la persona que seguidament a partir de la incorporació a
l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de treball següent:
Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Núm. RLT

R.N., J.
xxxxxxxxx
Funcionari de carrera
Administració Especial
Serveis especials
Agent Policia Local
142

La persona interessada presenta certificat de serveis prestats a l’Ajuntament de Hospitalet, i
en aplicació al que s’estableix a la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de
serveis previs a les administracions i Reial decret 1461/1982 que desenvolupa determinades
prescripcions de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. R.N., J. els serveis prestats següents:
Serveis prestats a l’Ajuntament de l’Hospitalet
Antiguitat acumulada: 20 anys, 6 mesos i 14 dies
Serveis prestat a l’Ajuntament de Mollerussa amb anterioritat a la sol·licitud actual:
Antiguitat acumulada: 5 anys, 4 mesos i 7 dies
Total antiguitat acumulada:
Data d’efectes:
Retroacció antiguitat reconeguda:

25 anys, 10 mesos i 20 dies
31/05/2019
03/07/1993

Segon. Es proposa la compactació de tot el temps treballat i es declaren els venciments
dels triennis següents:
Venciment trienni 1
Grup/Categoria
Percentatge

juliol 1996
D
100,00%

Venciment trienni 2
Grup/Categoria
Percentatge

juliol 1999
D
00,00%

Venciment trienni 3

juliol 2002
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Grup/Categoria
Percentatge

D
100,00%

Venciment trienni 4:
Grup/Categoria
Percentatge

juliol 2005
C2
100,00%

Venciment trienni 5:
Grup/Categoria
Percentatge

juliol 2008
C2
100,00%

Venciment trienni 6:
Grup/Categoria
Percentatge

juliol 2011
C2
100,00%

Venciment trienni 7:
Grup/Categoria
Percentatge

juliol 2014
C1*
100,00%

Venciment trienni 8:
Grup/Categoria
Percentatge

juliol 2017
C1*
100,00%

El 9è. trienni vencerà el dia 3/07/2020
(*) Reclassificació del grup C2 al grup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic. Article 65 de la
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Modificació de la Llei
16/1991 -Policies Locals).

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
33.

SOL·LICITUD ESCOLA M. IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 9 DE SETEMBRE DE
2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., M., en representació de l’Escola M.
Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el dia 9 de
setembre, a partir de les 18.00h, per celebrar una assemblea general.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries data 05.08.2019 i 12.08.2019 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola M. Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar la la
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sala del Centre Cultural el dia 9 de setembre, a partir de les 18.00h, per celebrar una
assemblea general.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
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Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
34.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 2 DE SETEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., M., en representació de l’Escola
Mestre Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 2 de setembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una formació.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 01.08.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Mestre Ignasi Peraire, la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 2 de setembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una formació.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
35.

SOL·LICITUD SAÓ DE PONENT, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS PEL
BLOC DE NADAL DE 2019.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S., C., en representació de Saó de Ponent,
en què demana la reserva d’espais per al bloc de Nadal de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 5.06.2019 i 14.06.2019 i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és
coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. S., C., en representació de
Saó de Ponent, per la utilització de diferents espais per dur a terme diverses
activitats per al bloc de Nadal de 2019, següents:
- SALA TEATRE L’AMISTAT(ESCENARI): els dies 27 i 28 de desembre de 2019.
- SALA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU: els dies 27, 28 i 29 de desembre de 2019.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions
municipals destinades a ús o servei públic,
 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per
part de persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social de
requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal prèvia.
 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat
per a la qual se sol·licita l’ús.
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar
les activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats
d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs
esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera
que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats
ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials
eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte
estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense
cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i
comporta pel beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat,
sense que comporti cap dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats
inherents a l’interès públic.
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en
virtut de la facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions
competents, comportarà la revocació de la llicència i, en el seu cas, la
imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament
queda facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses
ocasionades que hauran de suportar la persona física o jurídica, o
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l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments o
serveis.
 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions
municipals destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari
de l’autorització.
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa
ni subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant
l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i
de la seguretat en els actes.
 S’haurà de respectar l’aforament total (sala 5 i el Museu de Vestits) i també
respectar l’aforament total del teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3
de la memòria tècnica de protecció contra incendis), 551 cadires, 129 resta
(Sala Amistat).
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior .
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, i els mitjans d’extinció d’incendis
del teatre i del museu.
 En cas de d’emergència trucar al 112 i seguir les instruccions dels
treballadors del Teatre l’Amistat i del Museu de Vestits de Paper.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
36.

SOL·LICITUD
ESCOLA
BRESSOL
EL
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA
DE DESEMBRE DE 2019

PARA-SOL,
EN
QUÈ
DEMANA
DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 20

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. G., C., en representació de l’Escola
Bressol El Para-Sol, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el dia
20 de desembre, de les 10.00h fins a les 11.00h i de les 16.00h fins a les 17.00h, per
realitzar-hi la preparació i celebració de la Festa de Nadal.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 08.02.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar a l’Escola Bressol El Para-Sol, la utilització de la sala del Centre Cultural el
dia 20 de desembre, de les 10.00h fins a les 11.00h i de les 16.00h fins a les 17.00h, per
realitzar-hi la preparació i celebració de la Festa de Nadal.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
37.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU
DEL MERCAT DE SEGONA MA.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. C., A., en representació de Mollerussa Comercial, en
què demana la utilització de diferents instal·lacions i material divers per dur a terme el
Mercat de Segona Ma, els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.02.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, la utilització de
diferents instal·lacions i material divers per dur a terme el Mercat de Segona Ma, els dies 18,
19 i 20 d’octubre de 2019.
- PAVELLÓ VERD, PAVELLÓ 125È
realitzar l’activitat i accés als lavabos.

ANIVERSARI i PAVELLÓ PLA D’URGELL: per

- FACILITAR-LOS MATERIAL: 2 carpes, 2 mupis petits, 15 tanques i 4 punts de llum.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència
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La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.

Compensació de despeses

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

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

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

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

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

S’haurà de respectar l’aforament total.

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

Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors i Bies de la instal·lació,
en cas de d’emergència trucar al 112.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
38.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE TOTS ELS DILLUNS I LA
SALA DE BALL DE L’AMISTAT TOTS ELS DIVENDRES DE L’ANY 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. F., J., en representació de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre de
l’Amistat tots els dilluns de l’any 2020, de les 20.00h fins a les 22.00h, i la sala de ball de
l’Amistat tots els divendres de l’any 2020, de les 20.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi
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cursos d’ensenyament de sardanes i també assajos de la Colla Somnis del Pla.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.04.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització per utilitzar la sala del
Teatre de l’Amistat tots els dilluns de l’any 2020, de les 20.00h fins a les 22.00h, i la sala de
ball de l’Amistat tots els divendres de l’any 2020, de les 20.00h fins a les 23.00h, per
realitzar-hi cursos d’ensenyament de sardanes i també assajos de la Colla Somnis del Pla.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S’informa que es reserva el dret a modificar o canviar aquesta cessió per necessitat
de les sales o raons justificades.

Tindre localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Tindre localitzats extintors i BIEs

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament escenari 129 persones. 200 sala de ball

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
39.

SOL·LICITUD ESCOLA VEDRUNA EL CARME DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT DEL DIA 13 AL 17 DE
GENER DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. M., A., en representació de l’Escola
Vedruna El Carme de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat
els dies 13, 14, 15, 16 de gener, de les 9.30h fins a les 13.00h, i el dia 17 de gener, tot el
dia, per realitzar-hi l’escenificació de l’obra.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 05.05.19 i d’acord amb l’informe de la
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regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Vedruna El Carme de Mollerussa, per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat els dies 13, 14, 15, 16 de gener, de les 9.30h fins a les 13.00h, i el dia 17 de
gener, de les 9.30h fins a les 22.00h, per realitzar-hi l’escenificació de l’obra.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Tenir localitzats extintors i BIEs

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
40.

SOL·LICITUD SAÓ DE PONENT, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LES ACTIVITATS DE CAIRE CULTURAL DIFERENTS DIES DEL MES DE
MARÇ I ABRIL DE 2020.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S., C., en representació de Saó de Ponent, en què
demana diverses peticions amb motiu del lliurament del premi ( el dia 27.03.2020) i
l’estrena del nou espectacle del Teatre de Butxaca (els dies 28 i 29.03.2020 i els dies 4 i
5.04.2020) al Teatre l’Amistat.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 15.07.2019 la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. DESESTIMAR a SAÓ DE PONENT, per la utilització del Teatre l’Amistat en aquestes
dates ja que l’espai està ocupat per una altra activitat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
41.

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A LA SRA. LL.G., M..

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è trienni a favor de la SRA.
LL.G., M., membre integrant de la plantilla laboral d’aquest Ajuntament en el lloc de treball
d’Auxiliar Tècnica de cultura, (Administració Especial) Grup C, Subgrup C1 (RLT 113), amb
efectes a partir del dia 22 d’agost de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. LL.G., M., (Auxiliar Tècnica, Grup C, Subgrup C1, RLT
113), adscrita a l’escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal
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laboral d’aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C1, 5è. d’ordre, a partir del dia 22
d’agost de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent al mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

42.

RECONEIXEMENT DEL 4t. TRIENNI AL SR. M.T., P.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 4r. trienni a favor del Sr.
M.T., P., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament
en el lloc de treball d’Auxiliar Administratiu d’Administració General, Grup C,
Subgrup C2 (RLT 082), amb efectes a partir del dia 17 de setembre de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la
Junta de Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. M.T., P., (Auxiliar Administratiu, Grup C,
Subgrup C2, RLT 082), adscrit a l’escala Administració General, Subescala Auxiliar,
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C2,
4r. d’ordre, a partir del dia 17 de setembre de 2019 i amb efectes econòmics a la
nòmina corresponent al mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a
l’expedient individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
43.

RECONEIXEMENT DEL 4r. TRIENNI AL SR. G.LL., A.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 4r. trienni a favor del Sr.
G.LL., A., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament
en el lloc de treball de Peó de Serveis Diversos de la Brigada d’Obres i Serveis,
Grup/Subgrup E (RLT 208), amb efectes a partir del dia 4 de setembre de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la
Junta de Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. G.LL., A. (Peó de Serveis Diversos,
Grup/Subgrup E, RLT 208) adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala
Serveis Especials [Personal Oficis de la Brigada Obres i Serveis], de la plantilla de
personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup/Subgrup E, 4r. d’ordre, a
partir del dia 4 de setembre de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina des del
mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a
l’expedient individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
44.

SOL·LICITUD TESTIMONIS DE JEHOVA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA PARADA INFORMATIVA ELS DIMECRES I DISSABTES DURANT
ELS MESOS DE SETEMBRE A DESEMBRE DE L’ANY 2019.

Es retira de l’ordre del dia.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

45.

SOL·LICITUD CLUB HOQUEI MOLLERUSSA CONJUNTAMENT AMB LA
FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR
INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
AMB
MOTIU
DEL
CURS
D’ENTRENADORS D’HOQUEI PATINS.

Vista la petició presentada pel Sr. B., F., en representació del Club Pati Mollerussa, en què
sol·licita conjuntament amb la Federació Catalana de Patinatge la utilització de diversos
espais municipals amb motiu del curs d’entrenadors d’Hoquei Patins, diferents dies del mes
de setembre al mes de desembre de 2019.
També demanen poder disposar de taules i cadires per a 22 alumnes.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 23.08.2019, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Pati Mollerussa, amb motiu de dur a terme el curs
d’entrenadors d’hoquei patins, la utilització de les instal·lacions corresponents i els dies
següents:
- PAVELLÓ POLIESPORTIU “Pavelló 11 de Setembre”

El diumenge dia 1 de setembre de 18:30 a 20:00 per a la prova d'accés.

El diumenge dia 7 de setembre de 16:00h a 18:15h.
- LA SALA DE REUNIONS “Pavelló 11 de Setembre”

Els dies 7, 8, 14 i 15 de setembre de 9:00h a15:15h.

El dia 30 novembre 9:00h a 11:30h per exàmens.

El dia 14 desembre 10:00h a 12:30h per recuperació.
S’acorda facilitar el següent material: taules i cadires per a 22 alumnes.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
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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

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

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

Està prohibit fumar i fer foc en tots el recinte.

S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.

S’haurà de respectar l’aforament total.

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

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
46.

APROVACIÓ DEL DESPLEGAMENT DEL PAQUET D’ACTIVITATS PER AL CASAL
MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN CURS (2019-2020) AMB ELS PREUS ,
NOMBRE DE INSCRIPCIONS I LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS.
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Atès que al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa s’organitzen diverses activitats
en matèria educativa, formativa i d’oci, per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania, i per
a dur a terme aquestes activitats es fa imprescindible la disponibilitat de diferents
professors/es i monitors/es que, en base a les característiques pròpies de cada activitat,
disposin dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder desenvolupar amb
garanties i qualitat les seves respectives classes.
Atesa la manca de mitjans propis suficients i amb les característiques anomenades en el
paràgraf anterior per part de l’ Ajuntament; per a poder oferir àmpliament aquest catàleg
d’activitats i/o tallers, es fa necessari la recerca i posterior contractació de professionals
externs els quals disposen de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària
per a executar les prestacions objecte dels diferents contractes, conforme requereix l’article
131.3 de la LCSP.
Per tractar-se d’una sèrie de formacions/activitats organitzades des de la Regidoria d’ Acció
Social i Convivència, Ciutadania i Infància i tenint en compte les peculiaritats pròpies de les
activitats, es fa necessari la utilització d’espais públics pel seu desenvolupament.
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 a proposta de la Regidoria competent, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa,
durant el curs 2019/2020, de les activitats complementàries, de caràcter formatiu , educatiu
de salut i d’oci, així com la utilització dels espais municipals que també s’indiquen per a
realitzar les següents activitats complementàries, en els dies i les hores establertes :
(CURS 2019-2020)
ACTIVITAT
Ball en Línia
Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet - Inicial

DIES
Dilluns i dijous
Dimarts i dijous
Dijous

HORARI
16.15 a 17.15
09.30 a 10.30
10.00 a 11.30

Informàtica i Internet
L’ull digital (opció A)
Informàtica i Internet
L’ull digital ( opció B)
Ioga ( opció A)
Ioga (opció B)
Memòria Activa
Micro gimnàstica (opció A)
Micro gimnàstica (opció B)
Micro gimnàstica (opció c)
Mix Zumba/Pilates
Musicoteràpia
Pintura
Relaxació
Taller de lectura compartida
Cine Fòrum

Dijous

16.00 a 18.00

Divendres

16.00 a 18.00

Dilluns i dimecres
Dimecres
Divendres
Divendres
Divendres
Dimarts i divendres
Dilluns i dimecres
Divendres
Dimarts
Dimarts
Divendres
1er i 3er Dimecres
de cada mes
Dilluns
Dijous
Divendres
Dijous

09.00 a 10.00
16.00 a 17.00
17.00 a 19.00
09.30 a 10.30
10.35 a 11.35
A confirmar
10.10 a 11.10
17.30 a 18.30
10.00 a 12.00
17.00 a 18.00
17.00 a 18.00
17.00 a 19.00

LLOC REALITZACIÓ
Sala de Ball de l’ Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
Centre on es realitzi la
formació
Centre on es realitzi la
formació
Centre on es realitzi la
formació
Sala de Ball de l’Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
Casal Municipal
Sala de Ball de l’Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
Sala 5 de l’ Amistat
Casal Municipal
Casal Municipal
Casal Municipal
Casal Municipal

18.00
10.35
16.30
17.00

Sala de ball de l’Amistat
Sala de ball de l’Amistat
Sala de ball de l’Amistat
Casal Municipal

Taller de sardanes
Higiene postural
Aeròbic
Te, diàleg i cafè (opció A)

a
a
a
a

19.00
11.35
17.30
18.00
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Te, diàleg i cafè (opció B)

Dijous

18.00 a 19.00

Casal Municipal

Segon.- Autoritzar a la monitora del casal municipal per a la gent gran, Sra. Montserrat Felip
Grau, a implementar dins del seu horari laboral l’activitat de Te, diàleg i cafè .
Tercer- Autoritzar que les activitats de : Relaxació, Taller de lectura compartida i Cinefòrum
puguin realitzar-se, respectivament, mitjançant els professors col·laboradors ( usuaris del
casal) que es descriuen a continuació:
Activitat
Relaxació
Taller de lectura compartida
Cinefòrum

Referent

Modalitat
Col·laborador
Col·laboradora
Col·laborador

P.C., M.
S.G., R.M.
G.M., J.R.

Quart-Autoritzar els preus que els usuaris/es hauran d’abonar de forma trimestral
assistir a les activitats, següents:
ACTIVITAT
Ball en línia
Gimnàstica Funcional
Aeròbic
Higiene postural
Ioga
Ioga
Informàtica i Internet -l’ull digital (A)
Informàtica i Internet- l’ ull digital (B)
Informàtica inicial
Memòria Activa
Micro gimnàstica
Micro gimnàstica
Mix Zumba/Pilates
Musicoteràpia
Pintura
Taller de Sardanes
Relaxació
Taller de lectura compartida
Te, diàleg , cafè
Cinefòrum

HORES
2h/set
2h/set
1h/set
1h/set
1h/set
2h/set
2h/set
2h/set
1h,30/set
2h/set
2h/set
1h/set
2h/set
1h/set
2h/set
1h/set
1h/set
1h/set
1h/set
Primer i tercer dimec./ mes

per

PREU
25,00 €/ trimestre
25,00 €/ trimestre
15,00 €/ trimestre
15,00 €/ trimestre
15,00 €/ trimestre
25,00 € / trimestre
25,00 € / trimestre
25,00 € / trimestre
20,00 € /trimestre
25,00 €/ trimestre
25,00 €/ trimestre
15,00 €/ trimestre
25,00 €/ trimestre
15,00 € / trimestre
25,00 € / trimestre
05,00 €/ trimestre
03,00 €/ trimestre
03,00 €/ trimestre
03,00 €/ trimestre
Activitat gratuïta

Cinquè: El nombre de persones participants en cada activitat estarà marcat entre un mínim
i un màxim per cada una de les activitats proposades. Si no hi ha un mínim d’inscripcions per
activitat, tal i com s’especifica en el quadre que es presenta, l’activitat no es portarà a
terme.
ACTIVITAT

Mínim inscripcions

Ball en Línia
Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet- Inicial
Informàtica
i
Internet
ull
digital (A)
Informàtica i Internet ull digital (B)
Ioga
Memòria Activa
Micro gimnàstica opció A

10
10
10
10

persones
persones
persones
persones

Previsió inscripcions màximes
recomanades
20 persones
25 persones
10/12 persones
10/12 persones

10
10
10
10

persones
persones
persones
persones

10/12 persones
25 persones
12 persones
25 persones
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Micro gimnàstica opció B
Micro gimnàstica opció C
Mix Zumba/Pilates
Higiene postural
Aeròbic
Musico teràpia
Pintura
Relaxació
Taller de lectura compartida
Cinefòrum
Taller de sardanes
Te, diàleg i cafè A i B

10 persones
10 persones
10 persones
10 persones
10 persones
10 persones
8/10 persones
10 persones
8 persones
10 persones
10 persones
6 persones

25 persones
25 persones
25 persones
25 persones
25 persones
20 persones
10 persones
20 persones
8 persones
20 persones
30 persones
8 persones

Sisè.-Es delega expressament a la regidoria d’Acció Social i Convivència, Ciutadania i
Infància, en allò que sigui necessari, el desplegament administratiu i de direcció superior
inherent a l’activitat, i específicament, les facultats derivades de la gestió dels serveis.
Setè.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes oportuns.
47.

REVISIÓ RETRIBUCIONS ESCOLES BRESSOL CURS 2019-2020.

L’ Ajuntament de Mollerussa va optar per unificar la prestació dels serveis d’escoles bressol
(eebb) existent al municipi.
Pel curs 2019/2020 es prestarà el servei amb les tres eebb de titularitat municipal Els plecs
de clàusules administratives dels diferents contractes de gestió de servei públics signats amb
els adjudicataris del servei preveuen que la revisió de la retribució “s’adequarà anualment
conforme la variació que experimenti l’ índex de preus al consum (IPC) dels dotze mesos
anteriors a la revisió sense perjudici que, d’acreditar-se la ruptura de l’equilibri econòmic,
essencial a la concessió, es procedeixi a l’adequació pertinent”.

L’ IPC facilitat per l’ Institut Nacional d’ Estadística, corresponent al període juliol 2018-juliol
2019 ha estat del 0,5%. El qual s’haurà d’aplicar com a clàusula de revisió.
Vist l’informe de l’Interventor,
És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents :
ACORDS
Primer.- Aprovar la revisió de retribució de les escoles bressol pel curs 2019-2020, amb un
increment de 0,5 %, següent :
EEBB

Retribució curs 2018-2019

Para-Sol
Quitxalla

149.721,60
151.581,24

Retribució curs 2019-2020

150.470,21
152.339,15

Segon.- Notificar aquest acord al servei d’Intervenció als efectes oportuns.
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Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, amb l’oferiment dels recursos adients.
48.

RELACIÓ 1/2019 CONVENIS SOLARS

L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del primer termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2019.
Vista la relació núm. 1/2019, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent
tipologia, corresponent al primer termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2019.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de
diferent tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al primer termini de
l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2019, per un import total de 16.475,14 €.
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
49.

RELACIÓ 2/2019 CONVENIS SOLARS

L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del segon termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2019.
Vista la relació núm. 2/2019, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent
tipologia, corresponent al segon termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2019.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de
diferent tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al segon termini de
l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2019, per un import total de 6.943,61 €.
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

50.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 1r TRIMESTRE 2019
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Vista la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2019 presentada per l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 1r trimestre de 2019
dels tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:

128.323,81 €
110.539,29 €
18.302,63 €
12.210,87 €

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.
51.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 2n TRIMESTRE 2019

Vista la liquidació corresponent al 2n trimestre de 2019 presentada per l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 2n trimestre de 2019
dels tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:

153.602,42 €
133.381,18 €
35.091,60 €
4.643,16 €

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.

52.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 27/2019

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 635.571,64€.
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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.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 29 d’agost existeixen factures
sense consignació pressupostaria per import global de 104.056,67€. S’adjunta relació.
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 27/2019, per import global de 635.571,64€.
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.

53.

MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ SETEMBRE

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de setembre de 2019, per un import
de 6.653,22 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de setembre de
2019.

Segon.-

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

Tercer.-

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

54.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-28-2019

Vist l’expedient tramitat per H.G., A. amb DNI xxxxxxxxx per
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

obtenir una targeta

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: H.G., A.
DNI: xxxxxxxxx
Núm. targeta: 25137-2019-00029-9183R
Modalitat: Titular

No Conductor

Data de caducitat: juliol 2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

55.

ATORGAMENT AL SR. S.M., A. D’UNA TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL
PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

Vist l’expedient tramitat per S.M., A. amb DNI xxxxxxxxx
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una targeta

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: S.M., A.
DNI: xxxxxxxxx
Núm. expedient: 25137-2019-00030-7627D
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: Juliol 2021
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

56.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
56.1.- APROVACIO MEMORIA DE SEPARACIÓ DE L'ACCÉS DEL CAMP DE
FUTBOL I BAR.

Vista la memòria redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal que té per finalitat
descriure i les obres necessàries per separar l’accés del camp de futbol i el bar.
Atès que d’acord amb el mateix document que ara es sotmet a aprovació, es fa constar que
“aquest document no pot ser utilitzat per executar les obres que s’hi contemplen, atès que el
seu objectiu es obtenir una valoració econòmica de les obres a realitzar. I que per tal de
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poder dur-les a terme cal completar aquesta documentació
corresponent”.

document tècnic o projecte

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 la memòria de separació de l’accés del camp de futbol i bar, tenint en
compte que el document que ara s’aprova no pot ser utilitzat per executar les obres que s’hi
contemplen, atès que el seu objectiu es obtenir una valoració econòmica de les obres a
realitzar. I que per tal de poder dur-les a terme cal completar aquesta documentació
document tècnic o projecte corresponent”.
Segon. Comunicar el present acord a les administracions i organismes afectats per raó de
les seves competències sectorials.
I sense altres assumptes a tractar, essent les quinze hores i cinc minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr.
President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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