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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 3 d’octubre de 2019. A 

la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera 
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde 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. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

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

allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la 
quantitat de 1.611,64 €. 
 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 

 
Número d’Expedient: 246/2019 
Titular/peticionari: GENERALITAT DE CATALUNYA-ENSENYAMENT- 

Emplaçament: CTRA.TORREGROSSA KM 1,9 INST 

ICIO: 748,02 
Taxa: 374,01 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 

 
Número d’Expedient: 267/2019 
Titular/peticionari: TOUGUANI SALAH 
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Emplaçament: FERRAN PUIG 22 

ICIO: 1,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 
 

 
 

Número d’Expedient: 268/2019 
Titular/peticionari: MIQUEL OLIVART MASBERNAT 
Emplaçament: C/ TARRAGONA, 1 
ICIO: 207,20 
Taxa: 103,60 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 
Número d’Expedient: 270/2019 
Titular/peticionari: ARACELI PAREDES NUÑEZ 
Emplaçament: C/ SANTA CRISTINA 51 

ICIO: 70,54 
Taxa: 35,27 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 
 

Número d’Expedient: 271/2019 
Titular/peticionari: EL MAMOUNE BOUKRAA 
Emplaçament: NAVARRA 4 3-2 
ICIO: 40,00 
Taxa: 20,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 
 
 
3. COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2544-18-

2019. DESCRIPCIÓ: ENGLISH FOR KIDS AND US MOLLERUSSA, SL. 

EMPLAÇAMENT: AV. DE LA PAU, 49, LOCAL. TITULAR: ENGLISH FOR KIDS AND 
US MOLLERUSSA, SL. 

 
En data 4 d’abril de 2019, el Sr. G., D., en representació d’English For Kids And Us 
Mollerussa, SL, presenta la comunicació prèvia per a l’ampliació de l’exercici de l’activitat 
d’acadèmia d’idiomes a l’avinguda de la Pau, 49, local. Després de realitzar i tramitar 
l’expedient d’obres per a l’adequació del local, en data 19 de setembre de 2019 presenten el 

corresponent certificat tècnic. 
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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 de l’exercici de l’activitat següent: 
 
Número d’expedient: 2544-18-2019 

Titular: ENGLISH FOR KIDS AND US MOLLERUSSA, SL 
Denominació: acadèmia d’idiomes 
Emplaçament: Avinguda de la Pau, 49, local 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  
 

“INFORME RESOLUCIÓ:  
 

TITULAR:             ENGLISH FOR KIDS AND US MOLLERUSSA, S.L.         

ACTIVITAT:        ACADÈMIA IDIOMES      
EMPLAÇAMENT:  Av. de la Pau núm. 49 bxs. Mollerussa 
EXPEDIENT:        2544-18-2019   

 

NOVA ACTIVITAT  X           AMPLIACIÓ          CANVI DE NOM            

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 19 de setembre de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 

municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient 
municipal 2544-18-19 tramitat en règim de comunicació d’activitats.  

Es comprova favorablement el projecte redactat per David Graus Robinat visat núm. 
201900399 en data 04.04.19, així com la certificació tècnica i plànols annexes signats per 
David Graus Robinat visat núm. 201901004 de 19.09.2019. 
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 11.04.19 de caràcter favorable. 

Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les  següents 
prescripcions: 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 

segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 
 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 

existents 

60 60 50 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 
Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Habitatge o ús Sales d’estar 35 35 30 
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Ús del local 
confrontant 

Dependències 
Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

residencial  Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25 

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 

i exposició 
30 30 30 

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 

- Residus:  
o paper, cartró i altres domèstics: dipositar en contenidors municipals de 

recollida selectiva. 

- Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal. 
- La porta de sortida de l’establiment obrirà en el sentit d’evacuació d’acord amb el 

CTE-SI a l’estar prevista per més de 50 ocupants. 
- Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui. 
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi 

restin subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació 

elèctrica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls 
periòdics d’acord amb la legislació vigent. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“  

 
 
 
4. SOL·LICITUD COMUNITAT GENERAL REGANTS DELS CANALS D’URGELL, EN 

QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 12 D’OCTUBRE DE 2019 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. M., A., en representació de la Comunitat 
General Regants dels Canals d’Urgell, en què demana que se’ls faciliti 5 taules a la Casa 
Canal el dia 12 d’octubre, amb motiu de celebrar un refrigeri.  
 

Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat 
dels presents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud de la Comunitat General Regants dels Canals d’Urgell i 
facilitar-los 5 taules a la Casa Canal el dia 12 d’octubre, amb motiu de celebrar un refrigeri. 
 
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap  responsabilitat 

per l’ús que es faci del material facilitat. 
 
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
5. SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL 

DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. M., S., en representació de l’Associació 
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Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre 

l’Amistat el dia 16 de novembre, per realitzar-hi una jornada cultural. 
 
També demanen disposar de cadires, un equip de so amb 5 micròfons i 1 inalambric. 
 
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 30.08.19 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 Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per 
utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 16 de novembre, per la tarda nit, per 

realitzar-hi una jornada cultural. 
 
S’acorda facilitar les cadires, , un equip de so amb 5 micròfons i 1 inalambric. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic,  
 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 

persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 

de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats 
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que 
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 
recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 

l’ajuntament i el beneficiari. 
 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 

respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
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 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 
l’interès públic. 

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

Compensació de despeses 

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

utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 
 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 
 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

Condicions específiques: 

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

 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. 
 
 
 
6. SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES I LA SALA D’EXPOSICIONS 
DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2019  

 
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 d’actes i la sala 
d’exposicions del Centre Cultural el dia 13 d’octubre, de les 08.00h fins a les 15.00h, per 
realitzar-hi el 2n Concurs Individual de la Sardana Revessa. 

 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
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 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 16.09.19 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 de la sala d’actes i la 
sala d’exposicions del Centre Cultural el dia 13 d’octubre, durant el matí, per realitzar-hi el 
2n Concurs Individual de la Sardana Revessa. 

 
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.  
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. 
 
7. SOL·LICITUD LA COLLA DELS 50 I MÉS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA TEATRE L’AMISTAT DES DEL DIA 4 
DE MAIG FINS AL DIA 11 DE MAIG 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 teatre de l’Amistat 
des del dia 4 de maig fins al dia 11 de maig, per realitzar-hi els assajos, preparació i 
representació de l’espectacle anual de la Colla. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 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 23.08.2019 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 teatre del 

Teatre l’Amistat des del dia 4 de maig fins al dia 11 de maig, per realitzar-hi els assajos, 
preparació i representació de l’espectacle anual 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,  
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 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 

persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats 

ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que 
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 
recreatives, etc...). 

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

Compensació de despeses 
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 

facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 
 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

Condicions específiques: 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 

seguretat en els actes.  

 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. 

 En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors de l’Amistat. 
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 En cas d’emergència trucar al 112 

 
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
 
8. SOL·LICITUD INFERMERIA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ 

PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 8 DE MAIG DE 2020. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. F., J.M.  en representació de 
l’INFERMERIA PLA D’URGELL (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), en què demana autorització 

per utilitzar una sala  el dia 8 de maig de 2020, per poder fer la presentació de les activitats 
organitzades i dirigides a tota la població del Pla d’Urgell en motiu de l’any 2020, designat 
per l’Organització Mundial de la Salut com a “Any de la Infermera i Matrona”.  

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 27.08.2019 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 Sra. M. Jesús Fernandez  en representació de l’INFERMERIA PLA 

D’URGELL (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), la utilització de la sala  Centre Cultural  el dia 8 
de maig de 2020, la presentació de les activitats organitzades i dirigides a tota la població 
del Pla d’Urgell en motiu de l’any 2020, designat per l’Organització Mundial de la Salut com a 
“Any de la Infermera i Matrona”. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

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

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 

en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 

substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
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 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 
l’interès públic. 

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

Compensació de despeses 

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

utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 
 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 
 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

Condicions específiques: 

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

 S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació. 
 S’haurà de respectar l’aforament total. 
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC 
 Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte. 

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

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

9. RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 2/2019. 

 

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 2/2019, que inclou 9 expedients i que importa la 
quantitat 9.527,53 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 

10. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 33/2019 i 34/2019 
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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 les relacions  de factures que s’adjunta com annex per import total de 250.529,68 € 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent. 
 

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

 
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.-Aprovar la relació de factures número 33/2019, per import global de 35.211,15€ i 
aprovar la relació de factures número 34/2019, per import de 215.318,53€. 
 
 
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.   

 
 
11. ATORGAMENT A LA SRA TERESA BOSCH VERDES D’UNA TARGETA 

D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIO. 
 

Vist l’expedient tramitat per B.V., T. amb DNI xxxxxxxxx  per  obtenir una targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 

 
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem 
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 
disminució següent: 
 
Titular: B.V., T. 
DNI: xxxxxxxxx 

Núm. expedient: 25137-2019-00033-6002L 
Modalitat: Titular   No - Conductor 
Data de caducitat: setembre 2024 
 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
12. ATORGAMENT AL SR B.A., C. D’UNA TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL 

PER PERSONES AMB DISMINUCIO. 
 

Vist l’expedient tramitat per B.A., C. amb DNI xxxxxxxxx per  obtenir una targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
Atès que l’ interessat acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem que 

determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 
disminució següent: 
 

Titular: B.A., C. 
DNI: xxxxxxxxx 
Núm. expedient: 25137-2019-00034-9650N 

Modalitat: Titular no-Conductor 
Data de caducitat: setembre 2029 
 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 

13. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 

 
13.1.-  FORMACIÓ     DIRIGIDA   AL   PERSONAL   MUNICIPAL.    EXPEDIENT 
NÚM.:1538-12-2019 

Vist l’escrit presentat per la Sra. M.R., L., en el que exposa que els dies 7, 15, 23 i 31 

d'Octubre de 2019 el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha organitzat un curs 
sobre eines practiques per a la gestió i la prevenció de conflictes a Balaguer. En l’esmentada 
sol·licitud manifesta les despeses previstes i en sol·licita poder assistir-hi. 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 

diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 

Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 
de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 

responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de la Regidora d’Acció Social; considerant llur procedència i vist 
l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar a la Sra. M.R., L., la realització del curs els dies dies 7, 15, 23 i 31 

d'Octubre de 2019 a Balaguer. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i trenta minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde 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. 

 


