AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 5 de gener de dos
mil disset. A la Sala de Comissions 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’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló
Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor Sr. Josep Àngel Lavin Llano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
No 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. 325/2015, de 15 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 181,17
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Drets de construcció de panteó:

Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

257/2016
SANCHEZ PULIDO, JOSE TOMAS
C/ Del Palau, 1 1-C
73,58
36,79
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

01/2017
UJEDA ALCANTARA LAIA
Camí Vell de Miralcamp, 3
47,20
23,60
0,00
0,00
0,00

1-1

ADQUISICIÓ PORCIÓ TERRENY “RONDA NORD”.

L’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant acord de la Comissió [Junta] de Govern de 5 d’abril
de 2001, va acordar adquirir al Sr. Jaume Culleré Calvís, una superfície de 6.112 m2, que és
part de la finca cadastral de referència Polígon 2, Parcel·la 26, paratge “La Plana” (TM de
Mollerussa). Aquesta porció termeneja, en un dels seus marges, amb els terrenys
recentment havien estat adquirits per l’Ajuntament de Mollerussa.
La primera medició o atermenament fou objecte de revisió en base al fet que la superfície de
la part de la parcel·la 26 del polígon 2 que es volia adquirir, va prendre com a referència
l’eix d’una reserva per un futur vial [actualment Ronda Nord], previst just al límit sud
d’aquesta part de finca, segons les Normes Subsidiàries de Planejament vigents en aquell
moment. La medició final, que va servir per delimitar els marges de la finca fou de 6.760
metres quadrats, i així consta a l’escriptura pública atorgada a Mollerussa el 24 de setembre
de 2003, davant el Notari Sr. Gerardo Mármol Llombart, instrument número 1.113 del seu
protocol. Aquesta finca fou inscrita al Registre de la Propietat Núm. 3 de Lleida, amb el
número 10.458. (finca de referència cadastral 5019702CG2151N0001IG.
Posteriorment, en concret el 26 de febrer de 2009, es va aprovar definitivament el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal [POUM] de Mollerussa, en el qual l’eix del vial queda
desplaçat cap al sud. Aquesta situació fou advertida en el moment en que fou executat un
tram del vial Ronda Nord, el qual fou executat conforme el POUM vigent; per aquesta raó, i
per tal de concretar de forma correcta l’abast de l’anomalia, el mes de febrer de 2016 es va
realitzar un nou aixecament topogràfic de l’estat final del vial. La conclusió és que el
desplaçament de l’eix del vial representa que hi ha una diferència de 542,00 m2. És a dir,
que la Superficies que l’Ajuntament de Mollerussa hauria d’haver adquirit al Sr. Jaume
Culleré Calvís, [a segregar de la cadastral parcel·la 26 del Polígon 2], és de 7.302,00 m2.
En virtut de quant s’ha exposat; entenent que la voluntat primigènia de les parts ha estat i
és, la d’adquirir una finca [per a destinar-la a equipaments], el qual termenal sud fos
coincident amb l’eix del que ara és el vial denominat RONDA NORD; als efectes de corregir
la anomalia advertida com a conseqüència del desplaçament de l’eix inicialment previst,
anomalia que suposa una diferència de 542,00 m2 adquirits de menys, i considerant els
informes i demés documentació obrant en l’expedient, l’Alcaldia proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’adquisició d’una superfície de 542,00 m2 que se segregaran de la finca
cadastral de referència Polígon 2, Parcel·la 26, paratge “La Plana” (TM de Mollerussa),
inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, amb el número de finca 659. El preu de
l’adquisició es fixa a raó de 20,47 €/ m2, que és l’equivalent a l’actualització del preu taxat
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l’any 2001 respecte la adquisició efectuada. Per tant, el total a abonar per l’Ajuntament a la
propietat serà per un total de 11.084,74 € (542 m2 x 20,47 €/m2).
Segon. Amb el present acord s’estén atorgada l’autorització preceptiva per a la segregació
de 542,00 m2 de la registral 659; en tot cas, simultàniament a la formalització de
l’escriptura pública, la superfície adquirida per l’Ajuntament (542,00 m2) s’agregarà a la
finca registral número 10.458.
La finca resultant es descriurà de la forma següent:
“Peça de terra, situada al terme de Mollerussa, de superfície 73 àrees i 2 centiàrees,
(7.302,00 metres quadrats). Termeneja: Al Nord, amb l’Ajuntament de Mollerussa;
Est, successors de Miquel Abella Martí i Pilar Lombarte; Sud, finca de registre 659
mitjançant eix del vial Ronda Nord i hereus de Jaume Culleré; i Oest, hereus de Juan
Ferran Lamich, ara Jaume Culleré Maspons o els seus causahavents.”
Tercer. Comunicar als hereus o causahavents de Jaume Culleré i Calvís (Vídua, Sra. Maria
Soledad García Roggen i fills, Santiago, Lluís, Alexandre i Helena, Culleré Garcia) el present
acord i, conseqüentment, la voluntat d'adquirir la porció de terreny indicada, facultant el Sr.
Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per al desplegament dels acords
adoptats, inclusiu la signatura dels documents públics i/o privats a que doni lloc l’adquisició
aprovada.”
4.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. Mª DOLORS CORTADA GALVEZ “EL BOMBONET” N. EXP. OVP-TC:
2016/071

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Dolors Cortada Galvez titular de
l’establiment denominat “El Bombonet”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per la interessada, la ocupació
s’efectuaria en tres àmbits:

•
•
•

un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets
un àmbit d’ocupació de 8 m2 (2 x 4), sense elements addicionals.
un àmbit d’ocupació de 32 m2 (4 x 8), sense elements addicionals.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, 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 de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: Mª DOLORS CORTADA GALVEZ
Nom comercial: El Bombonet
Ubicació: C/ Vilaclosa, 14 bxs.
Període autoritzat 1: gener, febrer, novembre i desembre de 2017
Metres quadrats: 28 m2 , en l’àmbit següent:
a) un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
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•
•

•

parets.
b) un àmbit d’ocupació de 8 m2 (2 x 4), sense elements addicionals.
Període autoritzat 2: març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre
de 2017
Metres quadrats: 52 m2 , en l’àmbit següent:
a) un àmbit d’ocupació de 20 m2 (5 x 4), amb tendal tipus pèrgola compost de sostre i
parets.
b) un àmbit d’ocupació de 32 m2 (4 x 8), sense elements addicionals.
Núm. Exp. OVP-TC: 2016/071

2. Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i 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.
3. Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
a)
b)

•
•

Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 metres
de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot comportar
determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el titular de
l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal d’obres.

L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
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ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•
•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
5.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALÍ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 8 DE GENER DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Malí, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 8 de gener, de les 15.00h i 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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 de Malí, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 8 de gener, de les 15.00h i 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
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quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
6.

SOL·LICITUD ANC EL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 13 DE GENER DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Baptista, en representació de l’ANC
El Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el
dia 13 de gener, de les 20.30h i 22.30h, per realitzar-hi una presentació d’un llibre.
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’ANC El Pla d’Urgell, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 13 de gener, de les 20.30h i 22.30h, per realitzar-hi una presentació d’un llibre.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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7.

SOL·LICITUD CLUB DE LA BOIRA DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA
MARXA DE LA BOIRA EL DIA 15 DE GENER DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Irene Baron, en representació del Club de La Boira, en
què demanen autorització per utilitzar els espais i instal·lacions municipals per celebrar la
Marxa de la Boira, de les 08.00h fins a les 15.00h, el proper dia 15 de gener de 2017.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició presentada pel Club de La Boira, en què demanen autorització
per realitzar la Marxa de la Boira, de les 08.00h fins a les 15.00h, el proper dia 15 de gener,
en els espais i instal·lacions següents:
-Pavelló Pla d’Urgell: ocupació durant tot els dies 14 i 15 de gener. Així com també poder
utilitzar la llum, calefacció i els lavabos. Facilitar-los 10 papereres, equip de so, dos
micròfons, 90 taules, 200 cadires, 6 bancs, 5 carpes, 50 tanques, 3 panells de fusta, 6 pals
indicadors, 6 pals amb suport i els punts de llum.
-Salt del Duran: facilitar-los 15 tanques. (No es podran facilitar els dos lavabos portàtils ja
que l’Ajuntament no en disposa).
Així mateix, s’acorda facilitar el servei d’ambulància, els cartells grans i la difusió en les
xarxes i en la premsa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
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•

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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