AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-vuit minuts del dia 30 de setembre
de 2021. 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, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Rosalia Carnicé
Farré i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusen l’assistència, la regidora Sra. Ana Maria Carné Baiget i la regidora Sra. Dolors
Bargalló Vidal.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
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.

PRP 2021/785 ACTES URBANÍSTICS

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació
Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/93/2021
B.M., M.
HABITATGE UNIFAMILIAR
140.119,00 €
C/ POMPEU FABRA, 3
Urbana 4210503CG2141S0001RL
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B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/127/2021
DE V. M., F.C.
PROJECTE DE REFORMA DE LOCAL I FAÇANA
4.571,39 €
C/ ARBECA, 2 A
Urbana 4508613CG2140N0001YJ

***************************************************
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant 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.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-96-2021
V.LL., LL.
ARRANJAMENT DE FAÇANA
750,00 €
C/ PRAT DE LA RIBA, 14
4811302CG2141S

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-131-2021
C.P GRUP CATALUNYA
ARRANJAMENT DE FAÇANA
3.200,00 €
GRUP CATALUNYA
4902388CG2150N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-132-2021
C.P AVINGUDA CATALUNYA, 12
ARRANJAMENT DE FAÇANA
400,00 €
AV. CATALUNYA, 12
Urbana 5009801CG2150N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-134-2021
C.P AV. CANAL 1 E
ARRANJAMENT DE FAÇANA
2.740,00 €
AV. DEL CANAL 1 E
4805407CG2140N

A)Expedient:
Titular:

2410-135-2021
M.V., V.R.
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

CANVI DE RAJOLES
3.000 €
C/ FERRER I BUSQUETS, 19
4411813CG2141S

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-136-2021
A.L., A.
SUBSTITUCIÓ DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA
980,68 €
C/ GIRONA, 14 B, 3 2
5209206CG2150N007WR

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-138-2021
M.P., F.
SUBSTITUCIÓ DE 5 ESCALES
320,00 €
C/ CARME, 14
4711214CG2141S0001YL

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-139-2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS AVDA. CANAL, 22
ENRAJOLAR TERRA I PARETS
1.640,00 €
AVDA. DEL CANAL, 22
4308710CG2140N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-140-2021
M.M., V.
CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA
2.260,00 €
PS. COMPOSITOR BEETOVEN 8, 2 3
4409121CG2140N0008TQ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-141-2021
SIMO FARNELL, SL
REFORMA DE BANY
500,00 €
AVDA. DE LA PAU, 35, 2 2
5007708CG2150N0007MR

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:

2410-144-2021
V.C., J.
ARRANJAMENT DE TERRASSA
2.730,00 €
C/ BALMES, 57
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Ref. cadastral:

4808214CG2140N0001ZJ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-146-2021
C.P CAMI PALAU, 11
ARRANJAMENT DE FAÇANA.
1.983,00 €
CAMÍ PALAI, 11
4314910CG2141N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-147-2021
C.P C/ VILACLOSA, 12
ACTUACIÓ D’URGÈNCIA A LA TEULADA
800,00 €
C/ VILACLOSA, 12
4609601CG2140N

***********************************************************
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
4.653,21€.
3.

PRP 2021/795 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-72021. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE ROBA. EMPLAÇAMENT:C/ FERRER I
BUSQUETS, 47, LOCAL 2.

En data 26 de juliol de 2021, es presenta la comunicació de canvi de nom d’inici d’activitat
per a la venda al detall de roba, al carrer de Ferrer i Busquets, 47, 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 de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2575-7-2021
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Titular: M.G., C.
Denominació: venda al detall de roba (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 47, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Determinacions de l’activitat:
- Superfície construïda total de 110m2.
- Les zones de públic hauran de tenir una altura mínima de 2,5 m.
4.

PRP 2021/776 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE
COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PER A L’EXERCICI
2021.

Vist l’anunci d’informació pública d’aprovació definitiva del Pla especial de cooperació
municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades del territori de Lleida, per a l’exercici 2021, publicat al BOP de Lleida núm
183, de 21 de setembre de 2021.
Vist que es consideren subvencionables les despeses corrents contemplades en l’annex III
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, següents:
a) Les referides a l’Article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
b) Les referides a l’Article 22. Material, subministraments i altres.
Vist que es considera que la despesa corrent és "la que es produeixi durant l’exercici, així
com els consums de subministraments dels últims dies de l’exercici 2020, inclosos en la
primera factura de l’exercici 2021, sempre que es tracti de facturació periòdica." D’altra
banda, s’exclouen les despeses corrents relacionades amb la lluita contra la infecció causada
pel COVID-19.
Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts per a la
mateixa finalitat, sense excedir el cost de l’actuació, conjuntament amb els altres ajuts
obtinguts i els ingressos procedents de taxes i/o preus públics que financin directament les
despeses objecte de la subvenció.
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament per a la total
execució de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del
finançament públic únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.
Vist que l’import de la convocatòria és de 5.520.688,06 euros i que la seva distribució s’ha
dut a terme segons els criteris del punt 1.5 de l’acord del Ple de la Corporació de la
Diputació de Lleida.
Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de
135.541,91 euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1.
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Vist que el vuitè punt indica que les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament
anticipat, un cop publicada l’aprovació definitiva del Pla i prèvia presentació electrònica del
formulari d’acceptació de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils.
En virtut de quant s’ha exposat i considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa
s’aculli als beneficis previstos en aquest Pla, 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 es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció de 135.541,91 euros del Pla especial de
cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades del territori de Lleida, per a l’exercici 2021, publicat al BOP de
Lleida núm 183, de 21 de setembre de 2021.
Segon.- Donar trasllat a la regidoria de Planificació estratègica i urbanisme i a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.
5.

PRP 2021/792 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ECONÒMIC PER A
ENS LOCALS ARRANJAMENT DE CAMINS 2021-2022 DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA.

Vist l’edicte d’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals arranjament camins
2021-2022, publicat al BOP de Lleida núm 184, de 22 de setembre de 2021.
Vist que l’objecte subvencionable del pla és la despesa corrent derivada de l’arranjament de
camins de titularitat dels ens locals, excloent les actuacions d’inversió imputables al capítol
6. Es podran imputar totes les despeses realitzades des de l’1 de juliol de 2021 fins al 31 de
desembre de 2022.
Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts per a la
mateixa finalitat, llevat que se subvencioni el 100% de la despesa.
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari per a la
total execució de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del
finançament públic únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.
Vist que l’import de la convocatòria és de 5.400.000 euros i que la seva distribució s’ha dut
a terme segons els criteris del punt 1.5 de l’acord del Ple de la Corporació de la Diputació de
Lleida.
Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de
13.530,36 euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1.
Vist que el vuitè punt indica que les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament
anticipat, un cop publicada l’aprovació definitiva del Pla i prèvia presentació electrònica del
formulari d’acceptació de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils.
En virtut de quant s’ha exposat i considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa
s’aculli als beneficis previstos en aquest Pla, 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
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de la Regidoria de planificació estratègica i urbanisme es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció de 13.530,36 euros del Pla econòmic per
a ens locals en matèria d’arranjament de camins 2021-2022.
Segon.- Donar trasllat a les regidories de planificació estratègica i urbanisme i als
departaments d’intervenció i de contractació als efectes oportuns.
6.

PRP 021/789 SOL·LICITUD DE CANVI D’UBICACIÓ DE LA PLACA DE GUAL
PERMANENT NÚMERO 1336 C/FERRER I BUSQUETS 102 (MATEIXA ADREÇA
PERÒ DIFERENT PORTA)

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable
de la Policia Local, 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
Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Agricola Monfrasa, S.A, el canvi d’ubicació de la placa de gual
permanent emparada en la Llicència Municipal núm. 1336, del c/ Ferrer i Busquets 102
(mateixa adreça però diferent porta).
Segon. El titular haurà de pintar la vorada de l’accés corresponent a la nova ubicació en
color groc i esborrar la pintura groga de la vorada del c/ Ferrer i Busquets 102.
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari.
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.
7.

PRP 2021/739 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT TOTS
ELS DILLUNS DES DE L’OCTUBRE DE 2021 I FINS AL JUNY DE 2022 . PER
PART DE L’ASSOCIACIÓ ALBADA. EXPEDIENT 1599- 166-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.C., T., com a representant de l’Associació
Albada de Mollerussa , en què demana autorització per poder disposar de la sala de ball de
l’Amistat tots els dilluns des de l’octubre de 2021 i fins al juny de 2022, des de les 19:15h a
les 22:15h, per a dur a terme l’activitat de ball de línea.
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.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Albada, la utilització de la sala de ball de l’Amistat tots els
dilluns des de l’octubre de 2021 i fins al juny de 2022 des de les 19:15 a les 20:15h, per a
l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny
-2. Ús d'instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper
1. Les zones de ball o altres instal·lacions similars situades en tot tipus d'establiments, incloent-hi els
d'hostaleria i restauració, els allotjaments turístics i altres de similars, poden desenvolupar la seva
activitat exclusivament en el cas que el seu ús quedi reservat completament a grups de persones que
mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual (convivents).
2. El desenvolupament d'aquesta activitat requereix d'un registre de les persones assistents.
Mesures de protecció i organitzatives
2.1. Distància física interpersonal de seguretat
3. En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no
mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta,
Es tindran en compte les mesures d’higiene de la instal·lació durant la fase de represa i la futura
normativa que sigui d’aplicació per l’activitat.
Compliment RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre 2021

-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 10 persones
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
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Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

8.

PRP 2021/768 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE L’ESCENARI DEL TEATRE L’AMISTAT
ELS DIMARTS DE 20:00 A 22:00H I DE LA SALA DE BALL TOTS ELS
DIVENDRES DE 20:00 A 23:00, PER TOT EL CURS 2022 . PER PART DE
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 165-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., com a representant de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa , en què demana autorització per poder disposar de l’escenari del
teatre l’Amistat tots els dimarts de 20:00 a 22:00H i de la sala de ball tots els divendres de
20:00 a 23:00h, per tot el curs 2022, per a dur a terme cursos i tallers.
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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la utilització d’escenari del teatre
l’Amistat els dimarts de 20:00 a 22:00h i de la sala de ball els divendres de 20:00 a 23:00h
per tot el curs 2022, 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...).

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Complir resolució SLT/2704/2021 de 2 de setembre i les futures normatives que es publiquin.
-Seguir protocols sectorials Covid:

-Plans de represa del sector cultural La cultura popular i les associacions culturals
-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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9.

PRP 2021/773 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 10
D’OCTUBRE DE 2021 DES DE LES 8:00 I FINS LES 15:00H. PER PART DE
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 164-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., en representació de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per a poder fer ús del Teatre l’Amistat
el dia 10 d’octubre des de les 8:00 i fins les 15:00h, per celebrar el 4t Concurs Individual de
Sardana Revessa.
També sol·licita suport per part d’un tècnic del teatre.
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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, l’ús del Teatre l’Amistat el dia 10
d’octubre des de les 8:00 i fins les 15:00h, 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,

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.


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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Complir la RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre per la qual s'adopten mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya. (Taules no convivents màxim 10 persones, distància entre taules 1,5 metres, prohibit ball,
l’acte se celebrarà estants els clients assentats). S’HAURÀ DE COMPLIR LA FUTURA NORMATIVA QUE
ESTIGUI EN VIGOR EL DIA DE L’ACTIVITAT.
-S’adjunta protocols per l’activitat
-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
-Respectar els espais habilitat per al públic

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

10.

PRP 2021/766 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD D’UN ESPAI COBERT PER PODER REALITZAR UN GRUP
D’EXERCICI FÍSIC TOTS EL DIJOUS A PARTIR DEL DIA 7 D’OCTUBRE I FINS EL
DIA 16 DE DESEMBRE DE 2021, DES DE LES 15:00 A LES 16:00H. PER PART DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. EXPEDIENT 1599- 180-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., E. en representació de la Asociación
Española contra el Cáncer, en què demana un espai cobert per poder realitzar un grup
d’exercici físic tots el dijous a partir del dia 7 d’octubre i fins el dia 16 de desembre de 2021,
des de les 15:00 i fins les 16:00h, per dur a terme activitats adreçades a persones afectades
de càncer, amb 10 persones aproximadament.
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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Asociación Española contra el Cáncer, la utilització d’un espai cada
dijous a partir del dia 7 d’octubre i fins el 16 de desembre de 2021, des de les 15:00 i fins
les 16:00h, 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.



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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:
CONDICIONANTS
- L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin publicar les diferents Administracions
Públiques en relació el COVID-19. Així també es complirà el PLA sectorial d’utilització d’instal·lacions
esportives. Pel que fa als aforaments es complirà amb el contingut de la Resolució SLT/2751/2021, de
10 de setembre i de les futures modificacions normatives que hi puguin a ver. Així també es complirà el
PLA sectorial d’utilització d’instal·lacions esportives.
-Tindre localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total. Es recomana fer grups de 10 persones com màxim i respectar distàncies i
superfícies de seguretat.
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

PRP 2021/771 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT EL
DIA 9 D’OCTUBRE DE 2021 . PER PART DE L’ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 185-2021.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S., M., com a representant de l’Associació
Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per poder disposar de la sala de ball
de l’Amistat el dia 9 d’octubre de 2021, des de les 18:00h i fins a les 20:00h, per a dur a
terme una xerrada.
També sol·licita: 50 cadires, l’equip de so amb 2 micròfons.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, la utilització de la sala de ball
de l’Amistat el dia 9 d’octubre de 2021 des de les 18:00 i fins a les 20:00h, per a l’activitat
descrita.
També l’ús del següent material:




50 cadires
Equip de so amb 2 micròfons

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


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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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:
CONDICIONANTS
Compliment Resolució SLT/2751/2021, de 10 de setembre i de les futures modificacions normatives que
hi puguin a ver
-Es recorda l’us obligatori de mascareta dins de la sala i el manteniment de distància de seguretat
personal d’1,5 MTS.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
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-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total 50 persones
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

12.

PRP 2021/772 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 20 I 21 D’OCTUBRE DE 2021. PER A
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT
1599- 181-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament
de Salut, en què demana autorització per l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en la
ubicació habitual els dies 20 i 21 d’octubre de 2021, per a ubicació de la unitat mòbil del
programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut.
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 Departament de Salut, la utilització de l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual la unitat mòbil del programa de detecció precoç de
càncer de mama del Servei Català de la Salut els dies 20 i 21 d’octubre de 2021.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia del Covid-19
en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic, distància seguretat, ús
obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts per normativa.
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

13.

PRP 2021/796 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 5/2021

Vista la relació núm. 5/2021 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2 expedients i que
importa la quantitat de 1.321,34 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 5/2021, així com la determinació del
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nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
14.

PRP 2021/797 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
12/2021

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 12/2021, que inclou 4 expedients i que importa la
quantitat 1.904,12 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

15.

PRP 2021/798 RELACIÓ SOL·LICITUDS DE REVISIÓ DE LIQUIDACIONS
D’INGRÉS DIRECTE (LID) 4/2021

Vista la relació núm. 4/2021 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe,
presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 9 expedients i que
importa la quantitat de 2.983,11 €.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 04/2021.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 04/2021.
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Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

16.

PRP 2021/799 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 13/2021.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 13/2021, que inclou 44 expedients i que importa la
quantitat 17.981,15 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

17.

PRP 2021/790 SOL·LICITUD
DE M. E. S., AUTORITZACIÓ PER A LA
TRANSLACIÓ DE RESTES DEL NÍNXOL NÚM. 666 FILA 1ª AL 637 FILA 2ª, DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada pel Sr. E.S., M., a fi i efecte de procedir a la translació de
les restes del nínxol núm. 666 fila 1ª al 637 fila 2ª, del Cementiri Municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, 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 la translació de les restes del nínxol núm. 666 fila 1ª al 637 fila 2ª, del
Cementiri Municipal.
Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

18.

PRP 2021/793 SOL·LICITUD DE M. B. M. i J. B. M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI
DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 1.432 FILA 1ª I
1.811 FILA 1ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per B.M., M. i B.M., J. (germans), demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.432 fila 1ª i 1.811 fila 1ª del cementiri
municipal, que en l’actualitat van a nom de José Balasch Reñé, pare dels interessats.
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 titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.432 fila 1ª i
1.811 fila 1ª,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.
Tercer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern, en la sessió del dia 23 de
setembre de 2021.
19.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:

19.1.PRP2021/488
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
DE
DESBROSSADA I TRACTAMENT DE MALES HERBES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
L’objecte del contracte és el servei de desbrossada i tractament de males herbes al municipi
de Mollerussa, el qual s’executarà conforme les determinacions establertes al Plec de
clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques particulars que han
de regir-lo.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li corresponen els codis que
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estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007
següents:
77312000-0

Serveis de desbrossada.

77312100-1

Serveis d’eliminació de maleses.

En l’expedient de contractació s’acredita la redacció da la Memòria justificativa de la
necessitat del contracte, el Plec de les Clàusules Administratives Particulars -informats per la
Secretaria conforme disposa la Disposició addicional 3.8 de la LCSP- i el Plec de
prescripcions tècniques. Així mateix, consta la certificació de l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de l’execució del contracte per a l’exercici
pressupostari 2021 (Núm. RC 220210002487), de conformitat amb el que estableix l’article
116.3 de la LCSP.
D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un
contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a executar un servei de forma successiva i
per preus unitaris, sense que el nombre total de prestacions es defineixi amb exactitud en el
moment de celebrar-lo per estar subordinat a les necessitats de l’Administració, procedeix
aprovar un pressupost màxim pel qual s’ha establert finançament
Vist l’Informe favorable núm. 668/2021 de data 30/09/2021 de la Intervenció de fons.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats la Junta de Govern, ateses les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia RESOL núm. 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de contractació del SERVEI DE DESBROSSADA I
TRACTAMENT DE MALES HERBES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, conforme el següent
procediment i tramitació:



Procediment: obert simplificat abreujat
Tramitació: ordinària

Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de deu (10) dies hàbils comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat
termini el primer dia hàbil següent.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
s’estableix a l’article 117 de la LCSP, a càrrec del Pressupost municipal vigent:
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i
tramitació indicats. En l’expedient contractual es determinen els elements singulars
següents:
1. El pressupost anual base de licitació s’estima en la quantia màxima de 17.008,56 euros
(IVA inclòs), amb el següent desglossament:
Pressupost base:

15.462,33 euros
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Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 10%:

1.546,23 euros

2. El termini d’execució del servei s’estableix en DOS ANYS a comptar des l’inici efectiu de
la prestació del mateix.
3. El contracte és susceptible de PRÒRROGA per un any més fins una durada del contracte
màxima de TRES (3) ANYS.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
159.2 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
19.2.- PRP 2021/783 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DEL PROGRAMA
(RE)ACTIVEM. 2a FASE.
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’assessorament i la
coordinació per al desenvolupament de les accions derivades del programa (RE)activem en
una segona fase.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
79420000-4 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de AYNERICH
BALAGUERÓ, ESTEVE amb el CIF: 7806734G, el qual acredita que disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte la
l’ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS
DERIVADES DEL PROGRAMA (RE)ACTIVEM. 2a FASE. Simultàniament, autoritzar la
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despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Núm. RC220210006391.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de AYMERICH
BALAGUERÓ, ESTEVE
amb el CIF: 78067340G en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 6.001,60 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
El servei s’executarà des de 01/10/2021 fins el 31/12/2021.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:



El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-dos 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, la Secretari acctal., que en dono fe.

