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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 7 de novembre 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 acctal. Sr. Pere Garrofé Cirés, i amb l’assistència 
dels Tinents d’alcalde, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon 
Teixidó Peraire. 
 
Excusa  l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora,  Sra. Rosalia Carnicé 
Farré. 

 
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,amb l’ 
abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirès en les llicències d’obres núm. 309/2019 i 310/2019 
sobre les quals acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta dels 
assistents, 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 141,86€. 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 

Número d’Expedient: 309/2019 
Titular/peticionari: GARROFE SAU 

Emplaçament: AVINGUDA LA PAU, 49 4-1 
ICIO: 16,47 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
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Número d’Expedient: 310/2019 
Titular/peticionari: GARROFE SAU 

Emplaçament: C/ DARDANELS, 4 BX 4 
ICIO: 24,92 
Taxa: 12,46 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 312/2019 

Titular/peticionari: G.S., J. 
Emplaçament: AV DEL CANAL, 1 4 2 
ICIO: 50,67 
Taxa: 25,34 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

 
3. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER A 

L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISME 
AUTÒNOM. ADJUDICACIÓ. 

 

Exposició de fets: 

I. Per acord de la Junta de Govern local de data 23 de maig de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació del SERVEI DE CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE 
LA CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I 
EL SEU ORGANISME AUTÒNOM, mitjançant el procediment obert simplificat i la tramitació 
administrativa ordinària, amb pluralitat de criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar 

el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que 
regeixen l’expedient de contractació.  
 
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament del dia 24 de maig de 
2019, es va anunciar la convocatòria de la licitació, establint-se el termini de 15 dies naturals 
perquè les empreses licitadores presentessin ofertes. Durant el termini establert, es van 

presentar les següents ofertes segons ordre d’entrada al Registre general: 

 
Empresa                           Registre d’entrada                   data_______ 
Law and Corporate, SL        2019/9425             03/06/2019 
Consultores de Gestión Pública, SL           2019/9536   03/06/2019 
Fundació URV         2019/9837   06/06/2019 
D’ALEPH, SA         2019/9989                        08/06/2019 

Auren Consultores, SP        2019/10067  10/06/2019 
Nuevos Tiempos Consultores, SL      2019/10081  11/06/2019 
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III. En la data 13 de juny de 2019, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter 

intern,  per tal de procedir a l’obertura del sobres núm. 1 i qualificar la documentació 
administrativa, declarant l’admissió de les empreses licitadores Law and Corporate, SL, 
Consultores de Gestión Pública, SL, Fundació URV, D’ALEPH Iniciativas y Organización, SA i 
Auren Consultores, SP, atès que aquestes acreditaven el compliment dels requisits previs 
assenyalats a l’article 140 de la LCSP. Tanmateix, es va acordar requerir a l’empresa Nuevos 
Tiempos Consultores, SL per tal de que procedís a esmenar una errada de tipus material 
observada en la declaració responsable.  El mateix dia i també en reunió de caràcter intern, 

la Mesa efectuà l’exàmen de la documentació ponderable mitjançant un judici de valor -les 
Propostes tècniques-, qualificant de no esmenable l’errada observada en la presentada pel 
licitador Fundació URV, i acordant-ne l’exclusió del procediment per incompliment d’allò 

establert a la clàusula 21.7 del PCAP i conforme allò disposat a l’art. 22.1 apartat b) del Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig. Així mateix, la Mesa va acordar sotmetre a valoració per 
part de l’empresa PLETA AUDITORES, SLP, prèviament contractada en virtut de la clàusula 

24 del PCAP, les Memòries tècniques, en concret la verificació de que la seva adeqüació a 
allò establert als plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, i per 
a la seva posterior valoració i puntuació conforme els criteris i subcriteris establerts en els 
mateixos.  
 
IV. En la data 25 de setembre de 2019, es va reunir novament la Mesa de contractació en 
sessió de caràcter intern en primer lloc, en la que es va acordar acceptar la subsanació de la 

documentació efectuada per part de l’empresa Nuevos Tiempos Consultores, SL, i es va 
ratificar i assumir la puntuació continguda en l’informe jurídic emès en relació a la valoració a 
la documentació ponderable mitjançant un judici de valor. Posteriorment, en el mateix acte 
però en sessió de caràcter públic, es va procedir a l’obertura dels sobres 2 que contenen la 
documentació ponderable de forma automàtica, acordant sol·licitar a l’empresa licitadora 
LAW and CORPORATE, SL, que justifiqués i desglosssés raonada i detalladament el baix nivell 
del preu o de costos ofertats en el termini de 3 dies hàbils. 

 
 
V. En la data 02 d’octubre de 2019, la Mesa de contractació, en reunió de caràcter intern, va 
acordar proposar l’acceptació de la justificació presentada i considerar viable la proposta 
econòmica presentada per l’empresa LAW & CORPORATE, SL i, en conseqüència, elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’acceptació de la justificació presentada, conforme 

estableix l’art. 149.6 de la LCSP. Seguidament, la Mesa va procedir a l’atorgament de la 
puntuació a les ofertes econòmiques i a la proposta de millores, i a la classificació per ordre 
decreixent de puntuació de les propostes, conforme estableix l’art. 150.1 de la LCSP, 
resultant l’empat entre les empreses D’ALEPH I AUREN classificades en primer lloc. A tal 
efecte, se les va requerir a fi i efecte de que presentessin documentació acreditativa d’estar 
en possessió dels criteris addicionals en cas d’empat, conforme estableix la clàusula 17.3. del 
PCAP. 

 
VI. En la data 11 d’octubre de 2019, la Mesa de contractació, reunida en sessió de caràcter 
intern, una vegada analitzada la documentació acreditativa dels criteris addicionals en cas 
d’empat presentada per les empreses requerides, en concret el criteri relatiu al 1. 

Percentatge de treballadors en plantilla amb discapacitat superior al 2%, va acordar proposar 
a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte a favor de la proposta presentada per 
l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, per considerar-la la millor oferta en 

termes de qualitat-preu. 
 
VII. En la data 17 d’octubre de 2019, la Junta de Govern va acordar acceptar la proposta de 
la Mesa de contractació i requerir a l’empresa licitadora D’ALEPH INICIATIVAS Y 
ORGANIZACIÓN, SA, perquè presentés en el termini de deu dies hàbils a comptar des del 
següent al que rebés el requeriment, la documentació establerta a la clàusula 22 del PCAP, 

acreditativa de la possessió i validesa dels criteris de selecció establerts al PCAP. 
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VIII. En la data 31 d’octubre de 2019 (NRE E/008113-2019), l’empresa licitadora D’ALEPH 
INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA ha presentat la documentació sol.licitada i per part dels 
serveis municipals competents, aquesta ha estat qualificada constatant-se el compliment 
adequat del requeriment efectuat. 
 
Fonaments de dret: 
 

La clàusula 25 del PCAP estableix que un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi 
presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà i en el cas del 
compliment adequat del requeriment de documentació en el termini assenyalat, l’òrgan de 

contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini no superior a cinc dies a favor del 
licitador proposat com a adjudicatari. 
 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, ateses les facultats 
delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la 
regidoria de contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 

Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE CONSULTORIA PER A 
L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISME AUTÒNOM, a favor de 
l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, de conformitat amb la 
metodologia establerta en la Proposta tècnica i millores ofertades, en els termes següents:  

A.1. Proposta econòmica: 24.000,00 euros (IVA inclòs). 
A.2. Proposta de millores: Actualitzacions en mesos o en anys dels llocs de treball de nova 
creació pel període de 12 mesos. 

 
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatàra i a la resta dels licitadors que 

han participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies hàbils, 
d’acord amb allò establert a l’article 151.1 de la LCSP. 
 
Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document 

administratiu, no més tard de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que rebi la 
notificació de la present resolució, per la qual cosa l’Ajuntament el requerirà a tal efecte. No 
podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la prèvia formalització, atès allò que estableix 
l’article 153.6 de la LCSP. 

Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de 

Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de 
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP. 
 
Cinquè. 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. 
 

Sisè. Facultar al Senyor Alcalde per al desenvolupament dels acords adoptats i donar-ne 
trasllat als Serveis municipals competents, als efectes oportuns.” 
 
 
4. COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM I MODIFICACIÓ, EXPEDIENT NÚM. 2575-

11-2019. DESCRIPCIÓ: BAR RESTAURANT. EMPLAÇAMENT: CARRER FERRAN 
PUIG, 10, LOCAL 2. TITULAR: EL RACÓ D’EN DAVID, SL. 

 
En data 7 de juny de 2019, el Sr. LL., A., en representació d’El Racó d’En David, SL presenta 
la comunicació de canvi de nom i modificació de llicència de l’exercici de l’activitat per a 
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l’establiment destinat a bar restaurant al carrer de Ferran Puig, 10, 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 comunicació de canvi de nom següent: 

 
Número d’expedient: 2575-11-2019 
Titular: EL RACÓ D’EN DAVID, SL 

Denominació: bar restaurant 
Emplaçament: C/ Ferran Puig, 10, local 2 
 

Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2529/16. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  
 

“INFORME RESOLUCIÓ 

 

TITULAR:                   EL  RACÓ D’EN DAVID, S.L.            

ACTIVITAT:               BAR RESTAURANT      
EMPLAÇAMENT:         Ferran Puig núm. 10  Mollerussa 
ANTERIOR TITULAR: Antonia Pérez Fontcubierta (exp. 2529/69/2016) 
EXPEDIENT:               2575-11-2019   

 

NOVA ACTIVITAT              MODIFICACIÓ   X                 CANVI DE NOM  X            

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 31 d’octubre de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 
municipal, atesa la documentació presentada i l’acta de comprovació de data recent referida 
a la llicència municipal 2575-11-2019 de canvi de nom de la llicència concedida a nom de 
Antonia Pérez Fontcubierta (exp. 2529/69/2016).   
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels 
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la 

subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o 
l’autorització per a l’exercici de l’activitat. 
Així mateix, en comprova favorablement el projecte tècnic de modificació redactat per Jose 
Maria Serveto Figueras 07.06.2019 i les certificacions tècniques de 18.07.2019 i 24.10.2019. 
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre 
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries, condicionat a l’acta d’inspecció favorable emesa 
per l’Agència de Protecció de la Salut. 

-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES 

PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:  
- BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot 

disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar  al públic, mitjançant 
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.   

- RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de 

menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i 
sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.  

 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  
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- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
- 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 

residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

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 

   
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer 

controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les 
mesures correctores que siguin necessàries. 

- 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. 

- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal. 
- Emissions a l’atmosfera:  

- fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors 

de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la  coberta de l’edifici.   
 

- Gestió de residus: 
- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de 

recollida selectiva. 
- olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor 

autoritzat. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
- Sistema d’extinció automàtic a la campana extractora de la cuina. 
- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en 

situacions de risc. 
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 
tècnic. 
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- Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres 

cures, malaltia o crisi sobtada. 
- Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.  

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 
- D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 

els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir  
de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, prolongable 

mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials 
en períodes de vacances i en determinades festivitats. 

- Aforament màxim permès de l’establiment: 32 persones. 

- Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.  
- Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles 

públics  i activitats recreatives. 

- Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives: .  

- Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les 
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010. 

- Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.   

- Disposició de fulls de reclamacions. 
- Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria 

de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament 
d’alcohol als menors d’edat. 

- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb 
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, gas, etc. 

- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.   
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 
ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM  REALITZADA.” 
 
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals. 
 

5. COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB DECLARACIÓ 
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-40-2019. DESCRIPCIÓ: COMERÇ 
JOIERIA. EMPLAÇAMENT: PLAÇA MANUEL BERTRAN, 13, LOCAL. TITULAR: 
PASCUAL TORRES JORDI 0000126504T, SLNE. 

 
En data 28 d’octubre de 2019 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració 
responsable de l’establiment dedicat a comerç joieria a la plaça Manuel Bertran, 13, local. 

 
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 28 

d’octubre de 2019, següent: 
 
Número d’expedient: 2544-40-2019 
Titular: PASCUAL TORRES JORDI 0000126504T, SLNE 
Denominació:  comerç joieria 
Emplaçament: Plaça de Manuel Bertran, 13, local 
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Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

 
Determinacions: 

- Superfície construïda total 89m2 i superfície útil de venda de 74,5 m2. 
- Sol·licitud d’obertura d’establiment obligat a disposar de mesures de seguretat privada, 

gestionat del Departament d’Interior. 
 
 

6. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT PER A LA LÍNIA 
D’INVERSIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL 
PERÍODE 2020-2024 

 
Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució 
del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, publicat al DOGC núm 

7925, de data 25 de juliol de 2019. 
 
Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única 
per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya per al període 2020-2024, publicada al DOGC núm 7951, de data 2 de 
setembre de 2019. 
 

Vista la Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s'amplia el termini de 
presentació de sol·licituds de subvenció fins al dia 15 de novembre de 2019, publicada al 
DOGC núm 7957, de data 10 de setembre de 2019. 
 
Aquesta línia de subvencions té com a finalitat que els ens locals de Catalunya puguin 
realitzar obres i serveis de competència municipal segons l'article 66 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

Per tant, un cop realitzades les actuacions que hagin obtingut una subvenció PUOSC han de 
poder ser destinades a la utilitat pública i s'han d'efectuar en béns de titularitat de l'ens local 
beneficiari. 
 
L’import màxim de la subvenció és de 250.000 euros i no podrà superar el 70%, d’acord amb 
l’article 4 de les bases. Aquesta subvenció és compatible amb d’altres d'entitats públiques o 

privades, nacionals o internacionals, sempre que, en el seu conjunt, no superin el 95% del 
pressupost subvencionable del projecte.  
 
El projecte és sol·licita per a l’anualitat 2021 i s'ha d'executar no més tard del 30 de juny i 
justificar no més tard del 31 de juliol de l'any següent a l'anualitat del PUOSC assignada. Les 
prioritats assignades per a cada actuació són les següents:  
 

- Prioritat 1: Adequació de deficiències tècniques i energètiques a la piscina coberta de 
Mollerussa. 
 
- Prioritat 2: Arranjament del sanejament del carrer Urgell i Plaça de l’Estació. 

 
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli als beneficis previstos en 
aquesta convocatòria i vist el document denominat “Memòria justificativa de la necessitat i 

viabilitat econòmica del projecte de l’Ajuntament de Mollerussa (PUOSC 2020-2024)” de les 
2 accions a executar: “Adequació de deficiències tècniques i energètiques a la piscina coberta 
de Mollerussa” i “Arranjament del sanejament del carrer Urgell i Plaça de l’Estació”.  
 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de les bases reguladores i la convocatòria; 
i la importància de l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
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de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, per unanimitat 

dels membres presents, ACORDA:  
 
Primer.- Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa a la línia de subvenció per 
a inversions de la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 
2020-2024, regulada per la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol i publicada al DOGC 
núm 7951, de data 2 de setembre de 2019. 
 

Segon.- Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el 
document “Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte de 
l’Ajuntament de Mollerussa (PUOSC 2020-2024)” per a executar les accions: “Adequació de 

deficiències tècniques i energètiques a la piscina coberta de Mollerussa” i “Arranjament del 
sanejament del carrer Urgell i Plaça de l’Estació”, una subvenció de 249.971,09€ 
corresponent a allò previst a l’article 4 de les bases reguladores, equivalent al 70% del cost 

elegible i segons el detall següent: 
 
Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte de 
l’Ajuntament de Mollerussa (PUOSC 2020-2024) 
 
 
“ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA COBERTA DE 

MOLLERUSSA” 
          

COST ELEGIBLE  
 SUBVENCIÓ 70% 

  
         267.101,57€   186.971,09 € 
 

“ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ” 
          

COST ELEGIBLE  
 SUBVENCIÓ 70% 

  
90.000,00 €          63.000,00 € 

 
TOTAL COST ELEGIBLE:                                                    357.101,57€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:      249.971,09 € 
 
 
Tercer.- Aprovar la realització de l'activitat objecte de la subvenció. 
 

Quart.- Aprovar el document “Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del 
projecte de l’Ajuntament de Mollerussa (PUOSC 2020-2024)” de les 2 accions a executar: 
“Adequació de deficiències tècniques i energètiques, a la piscina coberta de Mollerussa” i 
“Arranjament del sanejament del carrer Urgell i Plaça de l’Estació”. 

 
Cinquè.- Assumir les obligacions previstes als articles 19, 20 i 21 de les bases reguladores. 
 

Sisè.- Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament 
dels acords adoptats. 
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7. SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 

UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT DEL DIA 12 AL 14 DE NOVEMBRE DE 2019  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. S., I., en representació de l’Institut La 
Serra, en què demana autorització per utilitzar el vestíbul i la sala de ball del Teatre l’Amistat 
els dies 12, 13 i 14 de novembre, per realitzar-hi el muntatge (des del migdia), l’execució de 
la fira (tot el dia) i el desmuntatge (al matí), amb motiu de dur a terme el projecte 
internacional en el marc del programa europeu d’Erasmus+. 

 
També demana la sala del Teatre l’Amistat el dia 13 de novembre, a partir de les 17.00h, per 
realitzar-hi l’acte de cloenda del projecte i la col·laboració de la Brigada Municipal per el 

trasllat de palets cedits per Nufri al matí del dia 12 de novembre i retorna’ls el dia 14 de 
novembre. 
 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 27.09.19 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’Institut La Serra la utilització del vestíbul i la sala de ball del Teatre 
l’Amistat els dies 12, 13 i 14 de novembre, per realitzar-hi el muntatge (des del migdia), 

l’execució de la fira (tot el dia) i el desmuntatge (al matí), amb motiu de dur a terme el 
projecte internacional en el marc del programa europeu d’Erasmus+. 
 
També s’autoritza la sala del Teatre l’Amistat el dia 13 de novembre, a partir de les 17.00h, 
per realitzar-hi l’acte de cloenda del projecte i la col·laboració de la Brigada Municipal per el 
trasllat de palets cedits per Nufri al matí del dia 12 de novembre i retorna’ls el dia 14 de 
novembre. 

 
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.  

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 sala ball, hall 100 persones 
 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. 
 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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 

 
 
8. SOL·LICITUD ASSOCIACIO DE MALI, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER 

UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 
2019. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. D., A., en representació de l’ASSOCIACIÓ 
MALI BADEGNA, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat per la 
celebració d’una reunió de l’Associació el dia 10 de novembre de 2019, de les 15.00h fins a 

les 18.00h. 
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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 08.03.2019 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 MALI la utilització de la sala 2 de l’Amistat per la 
celebració d’una reunió de l’Associació el dia 10 de novembre de 2019, de les 15.00h fins a 
les 18.00h. 
 
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. 
 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. 
 En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors. 

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

 
9. SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE POLACS DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 30 DE NOVEMBRE 
DE 2019. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. D., A., en representació de 
l’Associació de Polacs de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Verd 

el dia 30 de novembre, de les 16.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi una festa tradicional 
polonesa (de les 12.00h fins a les 16.00h el muntatge i de les 20.00h fins a les 23.00h el 
desmuntatge). 
 
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 18.10.19 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
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Primer. Autoritzar a l’Associació de Polacs de Mollerussa, la utilització del Pavelló Verd el dia 
30 de novembre, de les 16.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi una festa tradicional 
polonesa (de les 12.00h fins a les 16.00h el muntatge i de les 20.00h fins a les 23.00h el 
desmuntatge). 
 
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. 
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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 fer foc en tot el recinte 
 Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació 
 Respectar aforament total 
 Aportar pòlissa i rebut R.C. 

 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
 Respectar el descans dels veïns en l’horari nocturn 
 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. 
 
 
10. SOL·LICITUD ESCOLA LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 29 DE 

MAIG DE 2020 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. A., R., en representació de l’Escola La 
Salle Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el dia 29 
de maig, de les 9.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi l’exposició dels treballs dels projectes 
FAIG dels alumnes de 2n d’ESO. 
 

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 08.10.2019 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’Escola La Salle Mollerussa a utilitzar el Centre Cultural la sala del 
Centre Cultural el dia 29 de maig, de les 9.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi l’exposició 
dels treballs dels projectes FAIG dels alumnes de 2n d’ESO. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

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

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

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

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

 L’ús social exclou l’establiment 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. 
 Tindre localitzats els extintors. 
 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. 
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Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
 
 
11. SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU 

DE LA CAMPANYA DE NADAL 2019  
 
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. C., A., president de Mollerussa 

Comercial, en què demana autorització la utilització de diferents instal·lacions i espais 
municipals per dur a terme la Campanya de Nadal 2019. 
 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb els informes per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 18.10.19 i d’acord amb els informes de les 
regidories corresponents en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta 

activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial la utilització de les instal·lacions i espais 
municipals, per dur a terme la Campanya de Nadal 2019,  en les dates següents:  
 
- Dia 16 de novembre: Pl. Manuel Bertrand, de les 11.30h fins a les 13.00h, per realitzar-
hi  el “Mini Tennis”. S’acorda facilitar-los 20 cadires i 10 tanques. 

 
- Dia 16 de novembre: Av. Canal (davant oficines Fira i l’alçada de la zona de les Bitlles) i 
al pàrquing C/Llorenç Vilaró, de les 14.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi inflables i circuit 
de cars (Tobogan, Pilota boja, Circuit Cars). S’acorda facilitar-los punt de llum i 8 tanques a 
cada lloc, així com el tancament i desallotjament de cotxes del pàrquing C/Llorenç Vilaró i 
Av. del Canal. 
 

- Dia 19 de novembre: sala d’exposicions del Centre Cultural, de les 18.00h fins a les 
19.00h, per realitzar-hi  del “Taller de Cuina”. S’acorda facilitar-los un punt de llum, 2 taules 
i 30 cadires. 
 
- Dia 20 de novembre: vestíbul del Teatre l’Amistat, de les 16.00h fins a les 19.00h, per 
realitzar-hi el “Taller de flors Nadalenc”. S’acorda facilitar-los 4 taules i 30 cadires. 

 
- Dia 22 de novembre: sala d’exposicions del Centre Cultural, de les 17.00h fins a les 
20.00h, per realitzar-hi el “Taller de figures de massapà”. S’acorda facilitar-los 10 taules i 40 
cadires. 
 
- Dia 23 de novembre: C/Vilaclosa i Pl. Pla d’Urgell, de les 10.00h fins a les 20.30h, per 
realitzar-hi “Jocs Tradicionals de fusta”. 

 
- Dia 23 de novembre: Pl. Major, de les 16.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi 
“Country”. S’acorda facilitar-los 30 cadires. 
 

- Dia 26 de novembre: sala d’exposicions del Centre Cultural, de les 17.00h fins a les 
19.00h, per realitzar-hi el “Conta Contes”. S’acorda facilitar-los 30 cadires i un faristol. 
 

- Dia 29 de novembre: sala d’exposicions del Centre Cultural, de les 17.00h fins a les 
20.00h, per realitzar-hi l’activitat de “Com fer una presentació de safates per festes amb 
embotits” i també la sala d’actes del Centre Cultural, de les 21.00h fins a les 23.00h, per 
realitzar-hi un “Taller curtmetratges adults”. S’acorda facilitar-los 8 taules i 30 cadires. 
 
- Dia 30 de novembre: Centre Cultural, de les 10.00h fins a les 13.30h, per realitzar-hi el 

“Conta contes ACUDAM”. S’acorda facilitar-los 30 cadires i un punt de llum.  
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- Dia 30 de novembre: Pl. Manuel Bertrand, de les 16.00h fins a les 20.00h, per realitzar-
hi “La Màgia del Nadal”. S’acorda facilitar-los dos endolls i 10 tanques. 
 
- Dia 30 de novembre: Pl. Manuel Bertrand, de les 15.00h fins a les 19.00h, per realitzar-
hi “l’Espectacle infantil XAPIPIRULI”. S’acorda facilitar-los un escenari amb dos escales i un 
endoll. 
 

- Dia 3 de desembre: sala d’exposicions del Centre Cultural, de les 17.00h fins a les 
19.00h, per realitzar-hi el “Taller de Memòria Visual”. S’acorda facilitar-los 30 cadires i 5 
taules. 

 
- Dia 12 de desembre: Centre Cultural, de les 17.30h fins a les 19.30h, per realitzar-hi una 
xerrada “Com cuidar la pell”. S’acorda facilitar-los 4 taules i 30 cadires. 

 
- Dia 14 de desembre: diferents carrers i places de la ciutat, de les 17.00h fins a les 
19.00h, per realitzar-hi música itinerant “Jumbo Jazz Band”. 
 
- Dia 14 de desembre: C/Ciutat de Lleida, de les 16.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi 
“Partides d’Escacs”. S’acorda facilitar-los 8 taules i 40 cadires. 
 

- Dia 18 de desembre: Teatre l’Amistat, de les 17.30h fins a les 19.30h, per realitzar-hi 
una “Xerrada Destins Nadalencs”. S’acorda facilitar-los el projector i micròfon. 
 
- Dia 21 de desembre: vestíbul del Teatre l’Amistat o Pl. 1 d’Octubre (depèn del temps), de 
les 09.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi l’activitat “Planetari”. S’acorda facilitar-los 4 
tanques, un punt de llum i 2 taules. 
 

- Dia 21 de desembre: recorregut espectacle itinerant Pl. 1 d’Octubre, C/Ferrer i Busquets, 
Pl. Pla d’Urgell, C/Jacint Verdaguer, Pl. Major, C. Vilaclosa. Pl. Ajuntament i Pl. Manuel 
Bertrand, de les 18.30h fins a les 19.30h per realitzar-hi l’espectacle de Patges Astròlegs. 
També utilitzar el vestidor del Teatre l’Amistat, de les 18.00h fins a les 20.00h. 
 
- Dia 22 de desembre: Centre Cultural, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi el 

“Taller Manualitat”. S’acorda facilitar-los 50 cadires i 10 taules. 
 
- Dia 22 de desembre: Pl. Manuel Bertrand, de les 14.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi  
“L’espectacle del Caga Tió”. S’acorda facilitar-los un escenari amb dos escales, escenari per 
carpa (carpa tancada) i un punt de llum. 
 
- Dia 24 de desembre: Centre Cultural, de les 11.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi el 

“Taller curtmetratges infantils”. 
 
- Dia 28 de desembre: Centre Cultural, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi el 
“Taller manualitat”. S’acorda facilitar-los 50 cadires i 10 taules. 

 
- Dia 28 de desembre: Pl. Major, de les 15.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi 
“l’Espectacle Els Pastorets”. S’acorda facilitar-los un escenari amb dos escales i un endoll. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

llicència o autorització municipal prèvia. 
 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

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

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

recreatives, etc...). 
 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 

l’ajuntament i el beneficiari. 

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

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

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

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

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

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’ incompliment. 

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

facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 

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

ordenança fiscal corresponent. 
Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

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

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

seguretat en els actes.  
CONDICIONANT INSTAL·LACIONS 

 Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis. 

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

*Vestíbul teatre l’Amistat 100 persones 

*Sala Centre Cultural: Cadires 199 Resta 20 Total 219 
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*Sala d’exposicions Centre Cultural: 100 persones 

 En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat i 
del Centre Cultural) 

 En cas d’emergència trucar al 112 
CONDICIONANTS CARRERS I PLACES 

 Tenir una farmaciola 
 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en 

especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 

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

 Respectar aforament total 
 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures els recorreguts d’emergència 

 En el cas d’instal·lacions elèctriques, s’haurà de complir la normativa sobre 
instal·lacions elèctriques temporals i serà revisada prèviament a l’entrada del seu 
funcionament per un tècnic municipal. 

 En cas d’emergència trucar al 112 
 En les activitats amb inflables: 

 Aquest equip està afectat per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 

112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. Estructura no permanent desmuntable en un 
local o espai de pública concurrència, assimilat com a fires d’atraccions. 

 Aportar la homologació per part d’Indústria i/o comerç. 
 Complir els requisits de la norma UNE EN 14960:2014. (fabricació, materials, 

conservació, instal·lació....) 
 Presentació dels manuals d’instruccions i les certificacions tècniques específiques 

corresponents als muntatges i instal·lacions. 
 Han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les 

persones usuàries. 
 Presentar a l’Ajuntament les certificacions tècniques específiques corresponent als 

muntatges i a les instal·lacions, que els tècnics dels propietaris han d’efectuar en el 
lloc d’emplaçament. En aquestes certificacions s’ha de fer constar que el conjunt de 

les instal·lacions funcionen correctament, i els tècnics municipals n’han de verificar 
la seguretat exterior i global. 

 Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes 
d’assegurança corresponents, amb els capitals determinats per reglament. 

 Són responsables els organitzadors, explotadors i titulars. 
 Per a poder funcionar cal l’obtenció prèvia de la llicència municipal corresponent, 

amb el compliment dels punts anteriors. 

 
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. 
 
12. SOL·LICITUD DE R.P., M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT DRETS 

FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 3.147 I 3.148 FILEAS 1ª I 2ª DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 
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S’examina la sol·licitud presentada per R.P., M., demanant canvi de titularitat de la concessió 

sobre els nínxols 3.147 i 3.148 files 1ª i 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a 
nom de la seva mare Florecida Perez Arcas, segons acard de Comissió de Govern de 8 de 
novembre de 2001. 
 
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,  per 

unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 3.147 i 3.148 

files 1ª i 2ª del cementiri municipal.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 

acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
 
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals. 
 
13. SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR DIVERSES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER 
DIA 27 DE MARÇ DE 2020. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., R., en representació del Centre de 
Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp de 
Futbol, Camp de Futbol 7, els Pavellons Poliesportius “11 de Setembre” i “19 de Març”, el 
Parc Municipal i la Pista de Tennis i Frontó el dia 27 de març de 2020, per realitzar-hi la 8a 
Trobada Esportiva escolar de Primària del Pla d’Urgell. 
 

També demana un escenari i l’equip de so. 
 
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 02.10.19 i d’acord amb els informes de les 

regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Centre de Recursos Pedagògics la utilització de les instal·lacions del 

Camp de Futbol, Camp de Futbol 7, els Pavellons Poliesportius “11 de Setembre” i “19 de 
Març” i el Parc Municipal el dia 27 de març de 2020, per realitzar-hi la 8a Trobada Esportiva 
escolar de Primària del Pla d’Urgell. 

 
S’acorda facilitar-los  un escenari i l’equip de so. 
 
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.  

 No disposem de pistes de tennis, les hem reconvertit en un camp de futbol7 que si 
volen en poden disposar. 

 Tenir una farmaciola 
 Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc 
 Respectar aforaments totals 
 Aportar pòlissa i rebut RC 
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 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. 

 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. 
 
 

14. SOL·LICITUD COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 13 DELS CANALS D’URGELL, 
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE 
L’AMISTAT EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. C., A., en representació de la 
Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, en què demana autorització per 
utilitzar una sala el dia 25 de novembre, a les 19.00h, per realitzar-hi una reunió 

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

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria 
corresponent ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a la Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, autorització 
per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 25 de novembre, a partir de les 19.00h, per 
realitzar-hi una reunió informativa. 
 
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.  
 Tenir localitzada una farmaciola. 
 Prohibit fumar i utilitzar pirotècnica o fer flama viva a l’interior. 
 Aportar pòlissa i rebut RC. 
 Deixar lliure 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. 
 
15. SOL·LICITUD FUNDACIÓ PER LA FIBROMIALGIA I LA SÍNDROME DE FATIGA 

CRÒNICA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE 
L’AMISTAT EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2019. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la FUNDACIÓ PER A LA FIBROMIALGIA I LA 
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SINDROME DE FATIGA CRÒNICA, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat 

per la celebració d’una conferència sobre “Nutrició i salut cerebral” el dia 29 de novembre de 
2019, de les 20.30 h fins a les 22.00h. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 

 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 

competents en matèries extraordinàries amb data 15.10.2019 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 FUNDACIÓ PER A LA FIBROMIALGIA I LA SINDROME DE FATIGA 
CRÒNICA la utilització del Teatre l’Amistat per la celebració d’una conferència sobre “Nutrició 
i salut cerebral” el dia 29 de novembre de 2019, de les 20.30 h fins a les 22.00h. 

 
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 i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre. 

 Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 
 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 seguir les instruccions dels treballadors del Teatre 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. 
 
16. SOL·LICITUD ALBADA, ASSOCIACIÓ DE DONES PLA D’URGELL, EN QUÈ 

DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT 

TOTS ELS  DIMECRES D’OCTUBRE DE 2019 FINS A JUNY DE 2020. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Albada, Associació de Dones del Pla 
d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat tots els dimecres 
a partir de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de juny de de 2020,  de les 16,45 h a les 18,00 h 
per realitzar-hi l’activitat de sevillanes. 

 

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 
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competents en matèries extraordinàries amb data 27.09.19 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’Albada, Associació de Dones del Pla d’Urgell, a utilitzar la sala de ball 
de l’Amistat tots els dimecres a partir de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de juny de de 2020,  
de les 16,45 h a les 18,00 h per realitzar-hi l’activitat de sevillanes. 
 

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.  
 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. 

 
 
17. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. COL·LEGI 

POMPEU FABRA PEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2019 PER A FER UNA TROBADA 
D’ESCACS A NIVELL COMARCAL.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.E, J., en representació de Consell Esportiu 

del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el Col·legi Pompeu Fabra el dia 9 
novembre de 2019 des de les 08:00 fins les 14:00 h per a la realització d’una trobada 
d’escacs a nivell comarcal en edat escolar dins el marc del JEEC. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al  Consell Esportiu Pla d’Urgell, la utilització  del   Col·legi Pompeu Fabra 

el dia 9 novembre de 2019, des de les 08:00 fins a les 14:00h per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

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

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

llicència o autorització municipal prèvia. 
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 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 

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

 L’ús social exclou l’establiment 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:  
 
-Tenir localitzada una farmaciola 
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-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
-Respectar aforament total 
-Tenir pòlissa i rebut RC (en especial si es dona menjar al públic) 

-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112 

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

18. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. CRUYFF COURT 
PELS DIMECRES D’OCTUBRE A JUNY 2019-20 PER A CFJ MOLLERUSSA  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., LL., en representació de CFJ 
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el CRUYFF COURT per a  tots els 
dimecres d’octubre a juny 2019-20 des de les 19:00 i fins les 21:00 h per a l’entrenament de 
l’equip femení de mares del Club. 
 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a CFJ Mollerussa, la utilització  del   CRUYFF COURT per a tots els 
dimecres d’octubre a juny 2019-20, des de les 19:00 i fins les 21:00 h per a l’activitat 

descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 

-Tenir accés a farmaciola. 

-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 

-En cas 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. 
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19. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLO 

POLIESPORTIU (19 DE MARÇ) , TOTS ELS DIUMENGES D’OCTUBRE A MAIG 
PER A CLUB DE BÀSQUET  MOLLERUSSA.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.C., P., en representació de Club de 
Bàsquet Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el pavelló poliesportiu 19 de 
març, tots els diumenges d’octubre a maig, per a entrenaments de PDP que realitza FCB a 
Lleida. 

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

següents: 
 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a Club de Bàsquet Mollerussa, la utilització  de   pavelló poliesportiu 19 
de març, tots els diumenges d’octubre a maig, per a l’activitat descrita. 
 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic,  

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

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

qual se sol·licita l’ús. 

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

 L’ús social exclou l’establiment 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:  
 
-Tindre localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte 
-Tindre 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. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns.  
 

20. RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 6/2019. 

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 6/2019, que inclou 19 expedients i que importa la 
quantitat 12.236,26 €. 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
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Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  
 
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

 
21. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 20/2019 

 
Vista la relació núm. 20/2019 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua 

potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de 
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 17 expedients i que importa la quantitat 
1.661,72 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 20/2019, corresponent al període entre els dies 14 al 27 d’octubre de 2019. 
  
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 
subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i 

imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars 
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del 
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.   
 

 

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

 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
23. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 43 I 44 

 
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 164.662,21€. 

 
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 07 de novembre existeixen 
factures sense consignació pressupostaria per import global de 37.328,18€. S’adjunta 
relació. 
 
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

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

Primer.-Aprovar la relació de factures número 43/2019, per import global de 164.662,21€. 

 
 
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.   
 

 
24. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.  
 
No hi va haver assumpte d’urgència. 

 
 

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores, per Ordre del Sr. Alcalde acctal. es 

dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr. President, 
juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe. 

 
 


