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A la ciutat de Mollerussa, essent les catorze hores del dia 9 de gener de 2020. A la Sala de 
Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta 
de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència dels 
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé 
Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez. 

 
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia. 
 

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

 

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

 
2. LLICÈNCIES D’OBRES.  
 
Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius 
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

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

Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme 
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la 
quantitat de 3.519,11€. 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 

 
 

Número d’Expedient: 353/2019 
Titular/peticionari: C.P PL. MANUEL BERTRAND 18 

Emplaçament: PL. MANUEL BERTRAND 18 
ICIO: 1.942,82 
Taxa: 971,41 

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

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 
Número d’Expedient: 356/2019 
Titular/peticionari: ALTINCO S.L 
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Emplaçament: AF.CAMÍ D’ARBECA 12-13  

ICIO: 373,25 
Taxa: 186,63 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 
Número d’Expedient: 357/2019 

Titular/peticionari: BADIA VINAGRES, SLU 
Emplaçament: C/ PLAU, 9 

ICIO: 30,00 
Taxa: 15,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE 

LA CANONADA DE SANEJAMENT DEL CARRER NORD 
 
Vist el Projecte bàsic i d’execució de substitució de la canonada de sanejament del carrer 

Nord de Mollerussa, redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en 
funcions de tècnics municipals, el qual pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la 
quantia de 78.572,23 euros IVA inclòs. 
 

Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra 
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els 
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix 
l’apartat 2on del mateix, l’art. 126 del RGLCAP i l’art. 24 del ROAS, i si escau, així com la 
documentació addicional que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.  
 
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò que 

preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial per 
l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim de 30 
dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de publicar 
al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del 
ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho 
exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti. 

 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la 
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE LA 

CANONADA DE SANEJAMENT DEL CARRER NORD, redactat pels Serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, amb un pressupost d’execució 
per contracta per import de 78.572,23 euros IVA inclòs. 
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Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 

termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal 
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i 
al·legacions que es tinguin per convenients. 
 
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap 
reclamació,suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense 
necessitar d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local. 

 
4. SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 

UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 22 DE MAIG DE 2020. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. F.F., en representació de La Salle 
Mollerussa, en què demana autorització per el Teatre l’Amistat el dia 22 de maig de 2020, 

per realitzar-hi la festa de les Orles. 
 
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 09.08.19 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta 

activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a La Salle Mollerussa, la utilització del Teatre l’Amistat el dia 22 de maig 
de 2020, per realitzar-hi la festa de les Orles. 
 
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 
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l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 

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

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

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

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

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

l’ incompliment. 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 
Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

seguretat en els actes.  
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 
 Tenir localitzats extintors i BIEs 

 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la 

memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta. 
 En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 

del previst en aquest acord. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 

 
5. SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1442. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 

favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus 
membres presents, ACORDA: 
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Primer. Concedir a G.P., J. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 

Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les 
condicions següents: 

 Número de placa de gual permanent: 1442. 
 Ubicació: Carrer Sant Josep Casanoves número 34. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

 
Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat 

amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es 
meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes 

l’acord de concessió de la llicència municipal. 
 
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals 
(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

 
6. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLONS  

FIRALS PEL DIA 13 juny de 2020 PER A VEDRUNA MOLLERUSSA.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per T.C., N., en representació de Vedruna 
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar els Pavellons Firals el dia 13 juny de 
2020  per a realització del festival de final de curs. 

 
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 Vedruna Mollerussa, la utilització  dels   Pavellons Firals  el dia 13 juny 
de 2020, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

llicència o autorització municipal prèvia. 

 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:  
 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar i fer foc a la instal·lació tancada 
-Respectar aforament total 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas de servei de càtering, l’empresa ha de complir la normativa 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 

l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 
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Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

7. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A SERBONIU, SL  PER L’OBRA “URBANITZACIÓ 

CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE (PLA DE BARRIS)” 
 
Vista la instància presentada per Serboniu, SL en la qual sol·licita la devolució de la fiança 
definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’obra “urbanització dels carrers 
Ciutat de Lleida i Onze de Setembre. Àmbit Pla de Barris”. 
 
Atès que ha transcorregut el termini de garantia acordat a l’expedient d’adjudicació aprovat 

per la Junta de Govern en sessió de data 26 d’octubre de 2017. 
 
Atès que en data 18 de setembre de 2018 es va signar l’acta de recepció de l’obra. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de devolució de fiança de data 16 de desembre de 2019. 
 
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la devolució de la fiança a Serboniu, SL per l’obra “urbanització dels carrers 
Ciutat de Lleida i Onze de Setembre. Àmbit Pla de Barris”, per un import de 10.196,50 € 
(aval Avalis Catalunya SGR núm. 010000014858). 
 

Segon. Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als 
efectes econòmics oportuns. 
 
8. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A SERBONIU, SL  PER L’OBRA “URBANITZACIÓ 

CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA (PLA DE BARRIS)” 
 
Vista la instància presentada per Serboniu, SL en la qual sol·licita la devolució de la fiança 

definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’obra “urbanització dels carrers 
Santa Cristina i Estrella. Àmbit Pla de Barris”. 
 
Atès que ha transcorregut el termini de garantia acordat a l’expedient d’adjudicació aprovat 
per la Junta de Govern en sessió de data 26 d’octubre de 2017. 
 
Atès que en data 20 d’agost de 2018 es va signar l’acta de recepció de l’obra. 

 
Vist l’informe tècnic favorable de devolució de fiança de data 16 de desembre de 2019. 
 
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

Primer. Aprovar la devolució de la fiança a Serboniu, SL per l’obra “urbanització dels carrers 

Santa Cristina i Estrella. Àmbit Pla de Barris”, per un import de 9.581,17 € (aval Avalis 
Catalunya SGR núm. 010000014859). 
 
Segon. Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als 
efectes econòmics oportuns. 
 

9. PRP 2020/1 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-48-2019 
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Vist l’expedient tramitat per S.S., S. amb DNI ********* per  obtenir una targeta 

d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el 
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  

 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

 
Titular: S.S., S. 
DNI:  ********* 

Núm. targeta:  25137-2019-0051-8847J 

Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  11/2023 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
10. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

EXPEDIENT 2860-51-2019 
 
Vist l’expedient tramitat per V.S., E. amb DNI ********* per  obtenir una targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el 

barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  

 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 
disminució següent: 

 
Titular: V.S., E. 
DNI:  ********* 
Núm. targeta:  25137-2019-0053-3283W 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  12/2029 

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

11. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la 

necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que 
considera que són urgents. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels 
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 
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11.1. - AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 19 DE MARÇ PEL DIA 11 de gener de 2020 PER A DISPUTAR 
PARTIT DE BÀSQUET  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. V.B., M., en representació de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques, en què demana autorització per utilitzar el pavelló 

poliesportiu 19 de març el dia 11 de gener de 2020 des de les 17:30 i fins la finalització de 
l’activitat per a disputar un partit de bàsquet. 
 

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

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

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Les Borges Blanques, la utilització  del pavelló 
poliesportiu 19 de març el dia 11 de gener de 2020, des de les 17:30 i fins la finalització del 
partit 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. 
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Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  
 

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

-En cas d’emergència trucar al 112 

 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 
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Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 

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


