AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores del dia 12 d’abril 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, Sr. Josep Àngel Lavin LLano,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència el regidor Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretària accidental Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
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 4.446,51 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

57/2017
ASSESSORIA PLA D’URGELL

C/ Ferrer i Busquets, 96
2.199,29
1.099,65
11.50
0,00
1.677.17
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

60/2017
GARROFE ROCA SA

C/ Orient, 6
117,93
58,97
11,50
1.000,00
2.276,34
61/2017
JORGE PORK MEAT SL

Ctra. de Torregrossa, 63
20,00
12,00
0,00
0,00
0,00
62/2017
CP JOAQUIMA DE VEDRUNA, 62

C/ Joaquima de Vedruna, 62
15,49
12,00
0,00
0,00
0,00
64/2017
MARQUILLÉS NOGUERA, XAVIER

Av. de la Pau, 27, 4t 1a
107,71
53,86
0,00
0,00
0,00
70/2017
CARBONELL BOSCH, MIQUEL

Av. de la Generalitat, 5, 4t E
157,46
78,73
0,00
0,00
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Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

0,00
71/2017
SIMÓ CORTIELLA, ANNA

Pl. Major, 12
326,95
163,47
0,00
0,00
420,71

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS
ASCENSORS INSTAL·LATS PER A L’ACCÉS A LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.

L’objecte de la present contracte és l’adjudicació del servei de conservació i manteniment
anual dels dos aparells elevadors instal·lats per a donar accés a la nova estació d’autobusos
de Mollerussa.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 1 de l’Annex II: Serveis de manteniment i reparació.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual servirà de
document contractual.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 2.112,00 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa ASCENSORES GA-LO, SLU. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS ASCENSORS INSTAL.LATS PER A L’ACCÉS A LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS
DE MOLLERUSSA.
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Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
ASCENSORES GA-LO, SLU en els termes següents:
La retribució del servei: 2.555,52 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà a partir de la data de lliurament a l’ús públic de l’equipament
i no podrà tenir una durada superior a 1 any.
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 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: ELABORACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ
CINEGÈTICA DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA LL-10.452 DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. 2017-2021.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del Pla tècnic
de gestió cinegètica de l’àrea privada de caça LL-10.452 de l’Ajuntament de Mollerussa, amb la finalitat
de sol·licitar la seva aprovació al Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Els plans
tècnics de gestió cinegètica (PTGC) són instruments de planificació cinegètica que tots els titulars de les
àrees de caça que hi vulguin realitzar un aprofitament cinegètic estan obligats a tenir. La durada dels
PTGC és de quatre anys i procedeix la seva renovació quan aquest esgota la seva vigència.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La
prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat d’acord amb la categoria 11 de l’Annex II:
Serveis relacionats amb la gestió. Codi CPC 86601, 86602. Codi CPV 79420000-4. El preu del contracte
ascendeix a la quantitat de 350,00 €, IVA vigent exclòs, per tant, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’art. 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor, atès que aquest és
inferior a 18.000 €.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici 2017
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució (art. 109.3
del TRLCSP).
Vista la proposta de prestació del servei per un import total de 423,50 € IVA vigent inclòs presentada
per l’empresa BENGINEERINGPROJECTS, SCP. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
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En virtut de quant s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern que, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny, adopti els següents
ACORDS:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MENOR DEL SERVEI que té per objecte la
ELABORACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA LL10.452 DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. 2017-2021 amb càrrec al vigent pressupost
municipal, Partida pressupostària 02.9200.2250200.
Segon. Adjudicar
el
contracte
menor
de
serveis
esmentat
a
favor
de
l’empresa
BENGINEERINGPROJECTS, SCP en els termes i condicions que figuren en la proposta presentada per
un import total de EUROS QUATRE CENTS VINT-I-TRES AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO
(423,50 €) IVA vigent inclòs. El termini d’execució del contracte no podrà ser superior a un any i no
permet la possibilitat de pròrroga.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes oportuns.

5.

CODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS ALS TRES
FINALISTES
DEL
CONCURS
D’IDEES
AMB
INTERVENCIÓ
PER
A
L’ESTABLIMENT D’UNS CRITERIS URBANÍSTICS I ESTÈTICS PER A LA
REFORMA DELS CARRERS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL
CENTRE URBÀ I GRUP SANTI ISIDORI DE MOLLERUSSA. RELACIÓ CONCURS
D’IDEES 01/2016.

Per acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2016, es va aprovar el veredicte del
Jurat i es van declarar els finalistes del Concurs d’Idees.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 21 de juliol de 2016 de concessió dels
premis establerts a la clàusula 12.1 del Plec de clàusules administratives particulars i
tècniques als tres finalistes del Concurs d’idees amb intervenció de jurat per a l’establiment
d’uns criteris urbanístics i estètics per a la reforma dels carres del Projecte d’intervenció
integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, en els termes següents:
PRIMER FINALISTA: AGRUPACIÓ DE LICITADORS REPRESENTADA PER CRISTINA CLOTET
TORRES I COMPOSADA AMB ESTHER GATNAU TORRES (lema Mollerussa + que mai).
•

PREMI: QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €)

SEGON FINALISTA: AGRUPACIÓ DE LICITADORS REPRESENTADA PER ESTANISLAU ROCA
CALAF I COMPOSADA AMB JOAN FLORIT FEMENIAS, AITOR ESTÉVEZ OLAIZOLA I YOLANDA
OLMO ALONSO (lema Connecta’t).
•

PREMI: QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €)

PRIMER FINALISTA: ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ (lema Tapiz).
•

PREMI: QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €)

Aquestes quantitats inclouen els impostos i es practicaran les retencions que procedeixin
segons la normativa que regula l’IRPF.
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A fi i efectes de tramitar les justificacions davant l’Oficina de Gestió del Programa de Barris,
es necessari indexar i codificar cada un dels expedients que integren la relació Concurs
d’Idees 01/2016.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 de 15 de
juny, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la codificació dels expedients inclosos en la Relació Concurs d’Idees
01/2016, corresponent al total dels 7 guanyadors, que integren els 3 equips finalistes, als
efectes de la seva justificació al Projecte d’intervenció integral del Centre Urbà i Grup Sant
Isidori (Pla de Barris), conforme l’annex que s’incorpora en aquest acord.
Segon. Autoritzar a la regidoria competent per a la tramitació en els termes que siguin
convenients.
Tercer. Notificar el present acord a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Generalitat de Catalunya i donar-ne trasllat a l’Oficina municipal del Pla de Barris i als
serveis econòmics municipals als efectes oportuns.
ANNEX
CODIFICACIÓ DELS PREMIS CONCEDITS PER AL CONCURS D'IDEES. RELACIÓ CONCURS
IDEES
NÚM. 01/2016

CI-2016-01

CLOTET TORRES, CRISTINA PRIMERA FINALISTA
CONCURS D'IDEES -LEMA MOLLERUSSA + QUE MAI-

47695429F

2.000,00 €

CI-2016-02

GATNAU TORRES, ESTER PRIMERA FINALISTA CONCURS
D'IDEES -LEMA MOLLERUSSA + QUE MAI-

43742683H

2.000,00 €

CI-2016-03

ROCA CALAF, ESTANISLAU SEGON FINALISTA CONCURS
D'IDEES -LEMA CONNECTA'T-

46355269B

1.000,00 €

CI-2016-04

FLORIT FEMENIAS, JOAN SEGON FINALISTA CONCURS
D'IDEES -LEMA CONNECTA'T-

41741586J

1.000,00 €

CI-2016-05

OLMO ALONSO, YOLANDA SEGONA FINALISTA CONCURS
52208418M
D'IDEES -LEMA CONNECTA'T-

1.000,00 €

CI-2016-06

ESTEVEZ OLAIZOLA, AITOR SEGON FINALISTA CONCURS
D'IDEES -LEMA CONNECTA'T-

44552522G

1.000,00 €

27433565Q

4.000,00 €

CI-2016-07

LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO TERCER FINALISTA CONCURS
D'IDEES -LEMA TAPIZ-

TOTAL
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6.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2538 (06/2017), BAR,
AVINGUDA DE LA PAU, 18B, LOCAL 1, A PETICIÓ DE GUSTAVO SALAS PÉREZ.

En data 31 de gener de 2017 el Sr. Gustavo Salas Pérez, presenta la comunicació de canvi
de nom de l’activitat de bar a l’avinguda de Pau, 18B, local 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de canvi de nom d’activitats, en data 31 de
gener de 2017, següent:
Número d’expedient: 2538/06/2017
Titular: Gustavo SALAS PEREZ
Denominació: bar (canvi de nom)
Emplaçament: avinguda de la Pau, 18B, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 1475/02.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
“(...)En el T.M. de Mollerussa, el dia 6 d’abril de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada i l’esmena de les deficiències detectades en l’acta de
comprovació referida a l’expedient 2538/2017 de canvi de nom de l’expedient anterior instat per
Scaliu, S.C.P. (exp. 1475/2002).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels nous
titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat i l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de la Salut de
29.12.16 s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de
servei de taula, si s’escau, per proporcionar
al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

Dependències

Valors límit d’immissió
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Ld(7 h – 21 h)

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

Sales d’estar
35
35
30
Habitatge o ús residencial
Dormitoris
30
30
25*
Despatxos professionals
35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25*
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
*per activitats existents , el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A)
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les mesures correctores
que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors de
greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per facilitar
primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i
l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable mitja hora els divendres,
dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de vacances i en
determinades festivitats.
Aforament màxim permès de l’establiment: 26 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les quanties
mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als
menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi restin
subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació elèctrica,
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7.

climatització, gas butà, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics
d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.”

SOL·LICITUD DE LA SRA. MARIE-JEANNE CAMPISTROU TARRÓS, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE EL NÍNXOL 1.458F FILA
3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Marie-Jeanne Campistrou Tarrós, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.458F fila 3ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom de la seva tieta materna Maria Teresa Campistrou Riera, segons acord
de Junta de Govern de data 28/05/2010.
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.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el el nínxol 1.458F fila 3ª
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.
8.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2017/030

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Mª Talens Serra titular de l’establiment
denominat “La Baguetina”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via
pública o espai d’ús públic.
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: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: abril de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/030

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
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•

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 senyalitzar amb senyals reflectants i aïllant-lo
amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
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
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 els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
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 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000250.
Tercer. 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.

9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. ROSA Mª TALENS SERRA “LA BAGUETINA” N. EXP. OVP-TC: 2017/031

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Mª Talens Serra titular de
l’establiment denominat “La Baguetina”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
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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: ROSA Mª TALENS SERRA
Nom comercial: La Baguetina
Ubicació: Pl. Major, 3
Metres quadrats: 40 m2
Període autoritzat: maig, juny, juliol, agost i setembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/031

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 senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
•
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.
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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
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 els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
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 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

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.
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, INSTAL·LACIÓ D’UN
ESTAND COMERCIAL “ADESLAS” N. EXP. OVP-A: 2017/005

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mar Duart, en representació de
“ADESLAS”, demanant autorització municipal per a la instal·lació d’un estand comercial per
oferir les seves campanyes a la via pública o espai d’ús públic.
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 la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: ADESLAS (Mar Duart Castells)
Ubicació: Pl. de l’Ajuntament (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres lineals: 3 ml
Període autoritzat: dia 19 d’abril de 2017 (matí)

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
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•

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:
•
Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
•
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
•
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
•
L’espai de l’ocupació serà exclusivament per una parada, no es pot ocupar amb taules i
cadires.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID: 1779000005.
Tercer. 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
11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT EL DIA 16 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat el dia 16
d’abril, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi teatre infantil.
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 Mali, la utilització de la sala 5 de l’Amistat el dia 16
d’abril, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi teatre infantil.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
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•

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

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD CRECER SANO SLU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT DIVERSOS DIES DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laura Lucica, en representació de Crecer Sano
SLU, en què demana la utilització de la sala 5 de l’Amistat els dies 21 d’abril, 11 i 26 de maig, 9 i 23 de
juny, de les 19.00h fins a les 20.30h, per realitzar-hi diversos tallers.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Laura Lucica, en representació de Crecer Sano SLU, la utilització de sala 5
de l’Amistat els dies 21 d’abril, 11 i 26 de maig, 9 i 23 de juny, de les 19.00h fins a les 20.30h, per
realitzar-hi diversos tallers.
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Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada.
Tercer. 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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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13.

SOL·LICITUD FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA, EN
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL
DIA 29 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Eva Vall, en representació de la
Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, en què demanen autorització per utilitzar
la sala 2 de l’Amistat el dia 29 d’abril, de les 16.00h fins a les 21.00h, 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 la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, la utilització de la
sala 2 de l’Amistat el dia 29 d’abril, de les 16.00h fins a les 21.00h, 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
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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD BANC DE SANG I TEIXITS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 3 DE JUNY DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Bobet, en representació del Banc
de Sang i Teixits, en què demanen autorització per utilitzar els espais del Teatre l’Amistat el
dia 3 de juny, tot el dia, per realitzar-hi la Marató de Donació de Sang a Mollerussa.
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 Banc de Sang i Teixits, la utilització dels espais del Teatre l’Amistat el
dia 3 de juny, tot el dia, per realitzar-hi la Marató de Donació de Sang a Mollerussa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
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•
•

•
•

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I
D’ALTRES MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE MOLLERUSSA- PLA
D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL DESPATX Nº 1
DE LA SEGONA PLANTA DE L’EDIFICI SANT JORDI

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Artigas, en representació de
l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i d’altres malalties neurodegeneratives de
Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar un espai/sala de l’Edifici Sant Jordi els
dijous, de les 18.00h fins a les 19.00h, per poder desenvolupar les reunions i activitats
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pròpies de l’associació.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i d’altres malalties
neurodegeneratives de Mollerussa, la utilització del despatx núm. 1 de la segona planta de
l’Edifici Sant Jordi cada dilluns, de les 17.00h fins a les 20.00h, per poder desenvolupar les
reunions i activitats pròpies de l’associació.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
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Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ ONZE DE SETEMBRE, EN CAS DE
PLUJA, EL DIA 19 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de l’Escola
Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Poliesportiu
“Onze de Setembre”, en cas de pluja, el dia 19 d’abril, de les 08.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi
activitats de circ amb motiu del projecte general de l’escola.
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’Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, la utilització del Pavelló Poliesportiu
“Onze de Setembre”, en cas de pluja, el dia 19 d’abril, de les 08.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi
activitats de circ amb motiu del projecte general de l’escola.
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.

17.

AUTORITZACIÓ AL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS – SE DEL PLA
D’URGELL, PER A LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ PLA D’URGELL EL DIA 26 DE
MAIG DE 2017 EN CAS DE PLUJA.

En la data 23 de febrer de 2017, la Junta de Govern local va autoritzar al Centre de
Recursos Pedagògics – SE del Pla d’Urgell, la utilització del Pavelló Poliesportiu “19 de Març”
el dia 26 de maig, de les 08.00h fins a les 16.00h, per realitzar-hi activitats del “V English
Day” del Pla d’Urgell. En cas de pluja, es va autoritzar la utilització del Pavelló Poliesportiu
“11 de Setembre” per realitzar-hi les activitats de l’exterior.
Atès que en la data 3 d’abril de 2017 s’ha emès l’informe per part del Coordinador d’Esports
de l’Ajuntament de Mollerussa, en el que posa de manifest la impossibilitat de poder
autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics – SE del Pla d’Urgell, el Pavelló 11 de setembre
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el dia 26 de maig, i es proposa, com a equipament alternatiu, poder disposar del Pavelló Pla
d’Urgell.
En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics – SE del Pla d’Urgell, la utilització del
Pavelló Pla d’Urgell el dia 26 de maig, de les 08.00h fins a les 16.00h, per realitzar-hi
activitats del “V English Day” del Pla d’Urgell en el cas de pluja.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic:
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
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Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PISTA D’ATLETISME DEL PARC DE LA SERRA EL DIA 21
D’ABRIL DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Àngels Ribes, en representació de l’Escola Pompeu Fabra de
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la pista d’atletisme del Parc de la Serra el dia 21
d’abril, de les 09.00h fins 12.30h, per realitzar-hi una activitat esportiva amb motiu del projecte.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa la utilització de la pista d’atletisme del Parc
de la Serra el dia 21 d’abril, de les 09.00h fins 12.30h, per realitzar-hi una activitat esportiva amb motiu
del projecte.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
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Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

19.

SOL·LICITUD CRP PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PISTA D’ATLETISME DEL PARC DE LA SERRA I LA ZONA VERDA
DEL CIRCUIT D’AUTOCROS EL DIA 28 D’ABRIL DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Sergi Fargas, en representació de CRP Pla d’Urgell, en què demana
autorització per utilitzar la pista d’atletisme del Parc de la Serra i la zona del circuit d’autocros el dia 28
d’abril, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una activitat esportiva de 1r ESO de la Comarca
del Pla d’Urgell.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a CRP Pla d’Urgell la utilització de la pista d’atletisme del Parc de la Serra i la zona
del circuit d’autocros el dia 28 d’abril, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una activitat
esportiva de 1r ESO de la Comarca del Pla d’Urgell.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
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.

20.

SOL·LICITUD CLUB AGILITY LA DAGA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PISTA ESPORTIVA “CRUYFF COURT BOJAN
KRIC” EL DIA 23 D’ABRIL DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Garcia, en representació del
Club Agility La Daga de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la pista
esportiva “Cruyff Court Bojan Kric” el dia 23 d’abril, per realitzar-hi la prova puntuable del
Campionat de Catalunya d’Agility 2017 de la Federació Catalana d’Agility.
També demana connexió de llum, un allargo, equip de so, megafonia, accés als lavabos i
disposar d’un camió per traslladar el material a la pista.
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 al Club Agility La Daga de Mollerussa, la utilització de la pista esportiva
“Cruyff Court Bojan Kric” el dia 23 d’abril, per realitzar-hi la prova puntuable del Campionat
de Catalunya d’Agility 2017 de la Federació Catalana d’Agility.
S’acorda facilitar-los connexió de llum, un allargo, equip de so, megafonia, accés als lavabos
però no disposar d’un camió. No obstant, se’ls facilitarà un altre mitjà de transport.
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.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD AULASTUDI SCP, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR ALGUN ESPAI A L’AIRE LLIURE DEL DIA 4 AL 10 DE MAIG DE
2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Aulastudi SCP, en què demana autorització
per utilitzar algun espai a l’aire lliure del municipi, durant tres hores, del dia 4 al 10 de maig
del dia 10 de juny, per dur a terme les pràctiques d’un curs que es realitza d’aplicacions de
productes fitosanitaris de nivell bàsic.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada per Aulastudi SCP, en què demana autorització per
utilitzar algun espai a l’aire lliure del municipi, durant tres hores, del dia 4 al 10 de maig del
dia 10 de juny, per dur a terme les pràctiques d’un curs que es realitza d’aplicacions de
productes fitosanitaris de nivell bàsic.
El lloc autoritzat és el Parc de la Serra.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU DE DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA 9A. TARDA BASTONERA DE MOLLERUSSA EL DIA 22 D’ABRIL DE
2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Joan Manuel Solé, en representació de l’Associació Cultural l’Arreu, en
què demana autorització per penjar pancartes promocionals a la Plaça Manuel Bertrand del dia 10 al 22
d’abril i poder realitzar una cercavila bastonera pels carrers i places de la ciutat amb motiu de la 9a.
Tarda Bastonera dins el marc de les Festes de Sant Isidori, a partir de les 18.00h, el proper dia 22
d’abril de 2017.
També demana un escenari i un equip de so a la Plaça Major, la col·laboració de la Policia Local durant
la cercavila i poder realitzar una visita guiada al Museu de Vestits de Paper a les Colles invitades.
L’itinerari de la cercavila serà el següent: plaça Major, carrer Vilaclosa, carrer Jacint Verdaguer, plaça
Pla d’Urgell, plaça l’Ajuntament, plaça Manuel Bertrand i finalment, plaça Major.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició presentada l’Associació Cultural l’Arreu, en què demanen autorització per
penjar pancartes promocionals a la Plaça Manuel Bertrand del dia 10 al 22 d’abril i poder realitzar una
cercavila bastonera pels carrers i places de la ciutat amb motiu de la 9a. Tarda Bastonera dins el marc
de les Festes de Sant Isidori, a partir de les 18.00h, el proper dia 22 d’abril de 2017.
Així mateix, s’autoritza facilitar-los un escenari, connexió de llum i un equip de so a la Plaça Major, la
col·laboració de la Policia Local durant la cercavila pels carrers i places (plaça Major, carrer Vilaclosa,
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carrer Jacint Verdaguer, plaça Pla d’Urgell, plaça l’Ajuntament, plaça Manuel Bertrand i finalment, plaça
Major) i realitzar la visita guiada al Museu de Vestits de Paper a les Colles invitades..
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

23.

SOL·LICITUD LLIBRERIA DALMASES SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR DUES PARADES DE VENDA DE LLIBRES AL C/JACINT VERDAGUER
NÚM. 5 I 6 ELS DIES 22 I 23 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel titular de la llibreria DALMASES SL, en què
demana autorització per posar dues parades de venda de llibres ubicades al carrer Jacint
Verdaguer 5 i 6 (davant del seu establiment i davant local desocupat) els dies 22 i 23 d’abril,
amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2017.
També demana poder fer una activitat infantil durant una hora, a partir de les 18.00h, el dia
22 d’abril.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la llibreria DALMASES SL la instal·lació de dues parades de venda de
llibres ubicades al carrer Jacint Verdaguer 5 i 6 (davant del seu establiment i davant local
desocupat) els dies 22 i 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi
2017.
S’acorda poder fer l’activitat infantil durant una hora, a partir de les 18.00h, el dia 22 d’abril.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD LLIBRERIA SARRI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR
UNA PARADA DE VENDA DE LLIBRES DAVANT DEL SEU ESTABLIMENT A LA PL.
MAJOR NÚM. 24 ELS DIES 22 I 23 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel titular de la Llibreria Sarri, en què demana
autorització per posar una parada de venda de llibres davant del seu establiment, ubicat a la
plaça Major núm. 24 els dies 22 i 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant
Jordi 2017.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Llibreria Sarri la instal·lació d’una parada de venda de llibres davant
de l’establiment propi ubicat a la plaça Major núm. 24 els dies 22 i 23 d’abril, amb motiu de
la celebració de la Diada de Sant Jordi 2017.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
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Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
25.

SOL·LICITUD CENTRE D’INICIATIVES SOLIDÀRIES ÁNGEL OLARAN, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE ROSES I LLIBRES
DAVANT DEL SEU ESTABLIMENT A L’AVINGUDA DEL CANAL NÚM. 7, DURANT
LA DIADA DE SANT JORDI.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran,
en què demana autorització per posar una parada de venda de roses i llibres davant del seu
establiment, ubicat a l’avinguda del Canal núm. 7 (Ctra. Miralcamp núm. 1, local 5), durant
la Diada de Sant Jordi, 2017.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran la instal·lació d’una
parada de venda de roses i llibres davant de l’establiment propi ubicat a l’avinguda del Canal
núm. 7 (Ctra. Miralcamp núm. 1, local 5), durant la Diada de Sant Jordi, 2017.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
26.

SOL·LICITUD ALUMNES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL DE MOLLERUSSA
(PTT), EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA DE VENDA
DE ROSES DURANT LA DIADA DE SANT JORDI.

Vista la sol·licitud presentada pel professorat del Pla de Transició al Treball de Mollerussa
(PTT), en representació dels alumnes que el cursen, en què demana autorització per posar
una parada de venda de roses al municipi, el dia de Sant Jordi, 2017.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:
•
•
•

Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als alumnes del PTT de Mollerussa, la venda de roses el dia de Sant
Jordi, 2017.
Segon. Atenent el contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:
•

Només es lliurarà una autorització per centre.
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•
•

Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït,
que serà la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, als efectes oportuns.
27.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA EL PEVETER PER AL
DIA 19 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Àngels Ribes, en representació de
l’Escola Pompeu Fabra, en què demana el peveter per a la celebració de les Jornades
Culturals que és durà a terme el dia 19 d’abril de 2017.
La Junta de Govern, amb l’informa favorable de la regidoria corresponent, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Pompeu Fabra, en què demana material per a la celebració de
les Jornades Culturals que és durà a terme el dia 19 d’abril de 2017.
S’acorda facilitar-los el peveter.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona sol·licitant i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
28.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-03-2017 A
31-03-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-03-2017 a 31-03-2017.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-03-2017 a 31-032017, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CRUZ
CARABANTE
GARCIA
MORENO
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL

JUAN
JUAN
DOMINGO
MIRIAM
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
603,52 €
24,00 €
0,00 €
150,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
660,10 €
48,00 €
43,30 €
603,52 €
48,00 €
43,30 €
150,88 €
48,00 €
147,22 €
358,34 €
24,00 €
60,62 €
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RIVAS
SOBREVALS
MARTINEZ
PEREZ
LEIVA
CARRASCAL
OLLERO
PEIRON
CALERO
PUIG
MEGIAS

DELGADO
VALLS
SANCHEZ
CEBRIAN
OLLER
CARRETERO
LIMAS
MAZAS
ESTADELLA
MARTINEZ
VARGAS

FRANCISCO
JAUME
TOMAS
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
JORGE FELIX
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

24,00 €
24,00 €
0,00 €
48,00 €
60,00 €
36,00 €
48,00 €
0,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
504,00 €

60,62 €
17,32 €
0,00 €
60,62 €
60,62 €
60,62 €
0,00 €
0,00 €
43,30 €
34,64 €
43,30 €
675,48 €

113,16
575,23
0,00
603,52
263,94
433,78
301,76
0,00
150,88
452,64
150,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.573,03 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
29.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-03-2017 A 31-03-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-03-2017 a 31-03-2017.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-03-2017 a 31-03-2017, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
SILVIA
BUSTOS
MARTINEZ
VERA
SANAHUJA
M.CARME
Total

Import
113,00 €
96,33 €
12,96 €
222,29 €

Total

Import
142,56 €
38,88 €
181,44 €

Total

Import
830,73 €
830,73 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
FELIP
GRAU
MONTSERRAT
TUDELA
MIRO
CARME
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES

JORDI
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ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

RAMON
Total

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVÍ

Import
89,25 €
113,12 €
131,92 €
145,44 €
61,28 €
541,01 €

JAUME

PASTO

LLOBERA

RICARD

AYMERICH

BALAGUERO

JORDI

PUEYO
NABAU

VIVAS
PUIG

SAMUEL
GERARD

ÀREA: ALCALDIA.
Cognoms i nom

DURAN

BARRANCO

Import
200,00 €

ISABEL
Total

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
COT
LLURBA
DALMAU
FONTANET
GELONCH
CAMI
OLIVEROS
VILLORBINA
PASU
SETO
FARRE
SOLE

PAMPOLS

Import
110,16 €
110,16 €

200,00 €

Import
90,72 €
220,32 €
38,88 €
51,84 €
551,73 €
165,06 €
25,92 €

ROSENDO
JORDI
JOAN
RAMON
FRANCISCO
IONEL
JORDI
JOSEP M.

318,46 €
Total

1.462,93 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
30.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 14/2017

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 126.356,31€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
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Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 14/2017, per import global de 126.356,31€.
Segon. Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
31.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 08/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 08/2017, que inclou 27 expedients i que importa la
quantitat 9.484,19 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
32.

SOL·LICITUD DE SAN AGUSTIN LLINAS, GERARDO ANTONIO I MARIA LUISA
DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU
(PLUSVÀLUA) PER TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància de San Agustin Llinas, Gerardo Antonio i Maria Luisa en la qual sol·licita
pròrroga per la presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, com hereus de la
seva mare.
ANTECEDENTS:

1.- En data 9 de novembre de 2016 va morir la senyora Maria Luisa Llinas Novell, titular del
50 % de la finca situada al carrer Domènec Cardenal, 56, 2 1 amb referència cadastral
4505309CG2140N0015RT.
2.- L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
3.- L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
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practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a San Agustin Llinas, Gerardo Antonio i Maria
Luisa per a la presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa” referent a l’objecte
tributari situat al carrer Domènec Cardenal, 56, 2 1 amb referència cadastral
4505309CG2140N0015RT.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’oferiment del recursos
adients.
33.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 11/2017

Vista la relació núm. 2017/11 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 18 expedients.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/11, corresponent al període entre els dies 3 al 9 d’abril de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
34.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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