AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 11 de maig 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, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
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 126,46 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

89/2017
ALBERO VILLELLAS, M. ANGELS
C/ Dr. Gàllego, 7
22,81
0,00
11,50
0,00
150,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:

90/2017
JORDANA GRAN, FRANCESC X.
C/ Migdia, 11
0,00
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

91/2017
BARÓ ROCA, JORDI
C/ Navarra, 2
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

92/2017
ROBLES ESTEVEZ, JUAN LUIS
Grup Jaume d’Urgell, 1, 1r 3a
34,10
17,05
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

93/2017
CALAF ESCRIBÀ, DOLORS
C/ Duran i Bas, 28
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: SUBSTITUCIÓ DE FILTRE DE
LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE MOLLERUSSA. EXP. 09/2017

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de conservació i manteniment
menors, consistents en el subministrament i col·locació d’un segon filtre de 1800 mm per tal
de substituir l’existent a la piscina municipal coberta de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
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requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
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”.
Vist el pressupost presentat per FRIDECAL,SA el qual importa la quantitat de 9.809,41 €
(IVA exclòs). Atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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 de les obres que tenen per objecte la
SUBSTITUCIÓ DE FILTRE DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE MOLLERUSSA.
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 D’OBRES esmentat a favor de FRIDECAL, SA, en
els termes següents:
Preu d’adjudicació: 11.869,39 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’una
setmana.
Supervisió de les obres: L'Ajuntament designarà un tècnic amb titulació adequada i
suficient entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, que tindrà encomanada la
supervisió de l’execució de les obres.
Seguretat i salut en el treball: L’adjudicatari haurà de donar compliment a les
recomanacions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en el
document tècnic del qual se li lliurarà una còpia.
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.
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Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

TALLERS ESTIU 2017

L’activitat de Tallers d’Estiu conceptuada com a Casal de Joventut, respon a l’objecte i finalitat de
promoure l’educació en el lleure destinada a infants i joves de diferents edats. En aquesta
activitat s’hi dóna la concurrència de les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28
d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) reconeix al municipi en
matèries com l’educació, la cultura, la joventut i l’esport: per tant, l’objecte d’aquesta activitat ha
de ser considerat d’interès públic; tanmateix, valorant la seva repercussió vers la ciutat, s’ha
posat de manifest que aquesta activitat contribueix a la satisfacció de les necessitats i les
aspiracions de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
Tradicionalment l’activitat desplegada en el Casal de Joventut ha estat gestionada de forma
directa mitjançant els serveis propis de l’Ajuntament i s’estructurava de forma tal que es pogués
donar resposta als criteris legals, especialment allò revist al Decret 137/2003, de 10 de juny, pel
qual es regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. No
obstant, des del 2012 es planteja un canvi profund en la modalitat de gestió de les activitats
indicades. Així, pel que fa al casal d’estiu, denominat TALLERS D’ESTIU, l’àrea de joventut
proposa una prestació mitjançat contracte de serveis amb empresari especialitzat per a l’exercici
2017. Això suposaria licitar un contracte de serveis atès que l’objecte contractual (educació en el
lleure) s’empara en el vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i en concret en els
articles 10 i 301 i ss; tanmateix, atenent a allò que disposa l’Annex II, a aquesta prestació li
correspondria la Categoria 26, “Serveis d’esbarjo, culturals i esportius”, i la Ref. CPC 96.
Ara bé, l’assistència als Tallers d’Estiu, per la experiència de les darreres edicions, resulta
significativament alterada entre els mesos de juliol i agost. Per aquesta raó, quan la prestació
s’efectuà directament per l’Ajuntament, en la contractació del personal es distingia entre dos
períodes de 5 setmanes cada un. Per tant, si es manté aquesta possible alteració, plantejar un
contracte per tot el termini pot resultar que esdevingui quasi impossible de complir, ja que la
afluència o inscripcions entre el juliol i l’agost pot variar fins a un 50%. Això suposaria, que el
contracte esdevindria totalment antieconòmic, per quan les despeses estructurals superarien a
bastament els ingressos.
Per tant, i als efectes d’evitar que l’Ajuntament i el prestador del servei es vegin abocats a una
modificació substancial de les prestacions contractades que facin inexecutable aquest, es
considera com a millor solució (i més si es té en consideració l’experiència positiva del període
2012 - 2016), fraccionar la prestació en els dos períodes indicats, per tal d’ajustar-la a les
necessitats del servei a prestar. En conseqüència, les peculiaritats i el cost estimat de la
prestació del servei, prenent en consideració les ràtios legals establertes al Decret 137/2003, de
10 de juny, pel qual es regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors
de 18 anys, són els següents:
PECULIARITATS
Contracte 1
Inscripcions previstes:
Inici:
Final:
Setmanes hàbils:

40 setmanals (ESTIMAT)
26/06/2017
28/07/2017
5
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Retribució per inscripció: 49,00 €
Import PEC setmana
1.960 euros (ESTIMAT)
QUANTIA:
9.800 euros (ESTIMAT)
Contracte 2
Inscripcions previstes
Inici
Final
Setmanes hàbils:
Retribució per inscripció:
Import PEC setmana
QUANTIA:

25 (ESTIMAT)
31/07/2017
01/09/2017
5
49,00 €
1.225 euros (ESTIMAT)
6.125 euros (ESTIMAT)

El sistema de determinació del preu, de conformitat amb allò establert a l’article 302 del
TRLCSP, s’ha establert prenent en consideració un factor determinable i dos factors
determinats. Com a factor determinable, s’ha de considerar les unitats d’execució (és a dir,
el nombre d’inscripcions - alumnes). Com a factor determinat, el preu per unitats d’execució
i la durada: és a dir la unitat de temps definida en 5 setmanes. En tot cas, i centrant-nos
exclusivament en el primer període, considerant aquesta concurrència el valor del
contracte o el preu d’aquest, es considera simplement com a referent, i en conseqüència,
pot fixar-se un tant alçat.
L’import estimat ascendeix a la quantia de 15.925 € per tot el termini de la prestació
(26/06/2017 a 01/09/2017), sempre i quan es mantinguin pràcticament inalterades les
condicions contractuals bàsiques, és a dir, el nombre d’inscripcions setmanals (alumnes), ja
que en aquest cas els efectius i les despeses no variarien. Atenent aquestes previsions, la
licitació es pot efectuar com a contracte menor per raó de la quantia, de conformitat amb el
que s’estableix als articles 11 i 138.3 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 (TRLCSP).
En base a aquetes premisses, l’àrea de Joventut ha efectuat consultes a diverses empreses
especialitzades, a fi i efecte de considerar, a més del preu, el contingut de l’oferta lúdica a
desenvolupar i que s’adeqüi al concepte fonamental de l’educació en el lleure.
Així de les empreses consultades, s’ha estimat com a proposta que reunia les condicions
més favorables, la presentada per L’ASSOCIACIÓ ALBA [mitjançant l’àrea de projectes
educatius relacionats amb l’educació en el lleure, denominada QUALIA]. L’oferta presentada
per aquesta empresa, i considerant els factors anteriors, és a raó de 49,00 € per inscripció,
amb un mínim d’inscripcions de 40. En tot cas, de donar-se el supòsit d’un nombre
d’inscripcions inferior, es mantindria el preu fins el sostre 25. Si és igual o inferior, el preu
passaria a 38,00, atès que el càrrec de Director de Lleure no és preceptiu si les inscripcions
són inferiors a 25, en aquest cas, un dels monitors/es se’l facultarà per assumir aquestes
funcions.
Pel que respecta al contingut de la prestació s’ha presentat un PROJECTE PEDAGÒGIC que
desplega tot un conjunt d’activitats que responen, essencialment, als objectius i finalitats
que la Regidoria de Joventut pretén assolir per a un Casal d’Estiu; el Projecte preveu la
divisió en tres subgrups d’edats compreses entre els 4 i el 11 anys i amb un centre d’interès
dividit en dos eixos:
L’eix del Casalet: “Super herois: juguem per canviar el món”
L’eix del Casalot: “El Regne del cap de Trons”
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Atenent a la proposta presentada per la Regidoria de Joventut per a desplegar el programa
d’activitats de lleure TALLERS D’ESTIU 2017, que es preveu realitzar entre els dies 26 de
juny i 1 de setembre, de 2017 (10 setmanes hàbils) i tenint en consideració la seva
procedència, la Junta de Govern, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’execució del projecte d’activitat de lleure TALLERS D’ESTIU, 2017,
conforme la proposta presentada per l’Àrea de Joventut i determinar el següent:
•
•
•

•

Declarar TALLERS D’ESTIU activitat d’interès públic local.
Autoritzar que la prestació de l’activitat s’efectuï mitjançant contractació de serveis a
empresari especialitzat.
Durada: El desplegament de l’activitat serà entre els dies 26 de juny i 1 de setembre, de
2017, distribuït en els períodes que seguidament s’indica, i susceptibles de contractació
independent:
Període 1
Inici
Final
Setmanes hàbils:

26/06/2017
28/07/2017
5

Període 2
Inici
Final
Setmanes hàbils:

31/07/2017
01/09/2017
5

Horari:

Dilluns a Divendres, de 08:30 a 13:30

Segon. Adjudicar el CONTRACTE DE SERVEIS per a la prestació de l’activitat TALLERS
D’ESTIU, 2017, Període 1, a favor de l’entitat L’ASSOCIACIÓ ALBA [mitjançant l’àrea de
projectes educatius relacionats amb l’educació en el lleure, denominada QUALIA], amb NIF
G-25014077, conforme els elements singulars següents:
•
•
•
•
•
•

•

•

Modalitat: Contracte de serveis. Articles 10 i 301 i ss i ANNEX II (TR LCSP).
Tipologia: prestació consistent en el desenvolupament d’una activitat (Art. 10)
Categoria 26, Serveis d’esbarjo, culturals i esportius, Ref. CCP 94, de l’Annex II
Nombre inscripcions (alumnes) mínim:
40 per setmana.
Retribució per inscripció:
49,00 €
Durada
Inici
Final

26/06/2017
28/07/2017

Prestacions contractades: Desplegament del projecte pedagògic “CASALET/OT 2017”
dividit en dos eixos:
L’eix del Casalet: “Super herois: juguem per canviar el món”
L’eix del Casalot: “El Regne del cap de Trons”
Activitats: Dins de les activitats que es desenvoluparan relacionades amb el centre
d’interès, hi haurà la denominada “Acampada” que consistirà en una excursió de tot
el dia que finalitzarà amb una gran acampada, on tots els nens i nenes que vulguin
es podran quedar a dormir i l’endemà podran esmorzar.
El personal contractat haurà de reunir les condicions estipulades al Decret 137/2003,
de 10 de juny, pel qual es regula les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys, i es mantindran les ràtios que aquesta disposició
estableix.
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•

Horari Dilluns a Divendres, de 08:30 a 13:30

Tercer. Es determinen com a condicions específiques de la adjudicació del servei, les
següents:
1.- L’ASSOCIACIÓ ALBA assumirà les obligacions inherents a la prestació del servei/activitat
en base al principi de risc i ventura, en els termes indicats. Per sota de les 20 inscripcions,
serà equivalent al nombre d’inscripcions pel preu de 38,00 €.
Serà del seu compte mantenir les ràtios legals estipulades al Decret 137/2003, de 10 de
juny. En conseqüència, l’increment d’inscripcions no es considerarà modificació contractual.
2.- La proposta de prestació a càrrec de L’ASSOCIACIÓ ALBA implicarà el següent:
2.1.- Desplegament del PROJECTE PEDAGÒGIC dividit en “CASALET/OT 2017” dividit en
dos eixos; aquest desplegament implica assumir a més del projecte Educatiu, el projecte
Organitzatiu i de Gestió dels RRHH.
2.2.- Despeses de personal, assegurances (accidents i RC), gestió i materials.
2.3.- El material fungible i ni fungible de l’activitat.
2.4.- Coordinació, seguiment i avaluació de les activitats.
2.5.- Es lliurarà un detalls a cada inscrit.
2.6.- Recull fotogràfic
2.7.- Seguiment amb les famílies via telèfon correu i presencial.
2.8.- Enquesta de satisfacció de les famílies al finalitzar el casal.
2.8.- Presentació d’una memòria final.
2.9.- Domiciliacions dels rebuts a les famílies en cas que sigui necessari o la utilització
del servei de pagament “on line”.
3.- L’Ajuntament de Mollerussa posarà a disposició de l’adjudicatari els espais necessaris per
a llur desenvolupament i n’assumirà les despeses derivades de la neteja. En el supòsit que
part de les activitats d’Estiu es duguin a terme en centres docents públics no municipals,
conforme allò que s’estableix a l’article 12 del Decret 218/2001, de 24 de juliol [pel qual es
regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics], es comunicarà a la Direcció del
centre la relació de les activitats a desplegar i les instal·lacions necessàries a fi i efecte que
es pugui emetre la pertinent autorització, si així correspon.
4.- L’Ajuntament de Mollerussa, com a titular del servei i activitat, gaudirà de les facultats
que al respecte de la prestació de serveis públics o d’interès públic li atorga la legislació de
règim local i, especialment, les facultats relatives a la interpretació i resolució unilateral del
contracte, la supressió del servei o activitat si és donen circumstancies sobrevingudes que
així ho aconsellin, tot això sense perjudici del dret a indemnitzar a l’adjudicatari, si és el cas.
També seran facultats reservades a l’Ajuntament la tramitació de les preinscripcions i
inscripcions i la inspecció de les activitats. L’ASSOCIACIÓ ALBA no podrà rebutjar cap
inscripció sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament, inclús en supòsits d’índole disciplinària.
Igualment, tota la publicitat relativa a la difusió de l’activitat serà assumida per l’Ajuntament
i requerirà autorització municipal.
Quart. Amb anterioritat suficient a la finalització del període contractual (mínim 10 dies), les
parts revisaran el desplegament de l’activitat i es proposarà, en el seu cas, la contractació
dels serveis pel període segon, comprès entre el 31/07/2017 i el 01/09/2017.
Cinquè. Autoritzar els preus que els usuaris hauran d’abonar per assistir als tallers amb les
següents condicions:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1.- Tarifa ordinària: Per setmana i inscripció: 38,00 €. Irreductible (no hi ha fraccions).
2.- Tarifa especial: Per setmana i inscripció: 35,00 €. Irreductible (no hi ha faccions). Per
inscripció i pagament “on line” durant el període del 22 de maig al 16 de juny fins el dia
16.06.2017.

2.- Bonificacions:
•
Es bonificarà amb 5 € a partir de la segona inscripció (germà/germana) la mateixa
setmana.
•
Es bonificarà amb 5 € per família nombrosa (per cada inscrit).
•
Es bonificarà amb 5 € en famílies monoparentals.
3.- Les bonificacions no són acumulables.
4.- Les tarifes o preus i les bonificacions es mantindran inalterades durant tota la durada
prevista de l’activitat (26 de juny a 1 de setembre, de 2017).
Sisè. S’autoritza la Regidoria de Joventut la formalització amb L’ASSOCIACIÓ ALBA d’un
conveni marc que reguli les pràctiques del curs de monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i
Juvenil mentre sigui vigent els contracte de serveis. El conveni marc i els que se’n derivin
hauran de subjectar-se a les condicions bàsiques següents:
•

•
•

Les pràctiques seran en activitats continuades o intensives d'educació en el lleure fent
funcions de monitor/a i hauran de ser supervisades i avaluades per un director diplomat
en activitats de lleure infantil i juvenil que a la vegada sigui el responsable de l'activitat
i/o del centre on els alumnes hagin realitzats les pràctiques, el qual presentarà a l'Escola
de L’esplai un informe que certifiqui i avaluï les pràctiques realitzades pels alumnes.
La realització de pràctiques no generarà en cap cas comportarà una relació laboral de
l’alumne amb l’Ajuntament de Mollerussa.
L’entitat que proposi les pràctiques, assumirà l’assegurança escolar i de responsabilitat
civil.

L’ASSOCIACIÓ ALBA, assumirà, en tant que entitat acollidora de les pràctiques del curs de
Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, els compromisos següents:
•
•
•
•

Fer participar activament els alumnes en pràctiques com a monitors i monitores
d’activitats de lleure infantil i juvenil durant el període de pràctiques.
Supervisar, certificar i avaluar les pràctiques de l’alumna per un director/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil.
Facilitar a les alumnes en pràctiques el projecte educatiu del centre.
Que les activitats on es desenvolupin les pràctiques compleixen amb el Decret 137/2003
de 10 de Juny, de Regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.

Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes oportuns, i donar-ne trasllat al
Serveis municipals competents.
Vuitè. Atenent l’objecte contractual i les competències indicades en el Decret de l’Alcaldia
número 348/2015, de 22 de juny, que regula la constitució d’àrees municipals i delegacions
especials, l’Àrea i en el seu cas Regidoria responsable de la prestació la de JOVENTUT.
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5.

ADHESIÓ A LA 7A. EDICIÓ DE LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL:
“BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR”. APROVACIÓ DE
LES BASES DEL SORTEIG.

Vist els resultats de la sisena edició de la campanya de dinamització comercial, denominada
“Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” i la convocatòria d’una nova edició.
Vist que es dur a terme en el marc de les accions a desenvolupar dins la xarxa de Barris
Antics per tal de contribuir a potenciar el comerç de proximitat de l’àmbit dels Plans de
Barris, amb l’objectiu fonamental, de compartir estratègies i accions per abordar reptes
conjunts i, alhora, guanyar força i potenciar el seu ressò.
Vista la importància singular del comerç i els serveis en el Projecte d’Intervenció Integral del
Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa. Aquesta acció forma part de l’actuació 7.04
Dinamització comercial.
Atès que la campanya es durà a terme en la seva setena edició amb la participació conjunta
de 33 municipis catalans i que consisteix, bàsicament, en què durant el mes de juny de
2017, les persones que comprin als establiments adherits de l’àmbit del Pla de Barris,
optaran al sorteig d’un dels diversos premis comuns, cedits per cadascun dels 33 municipis
participants i al sorteig de lots de productes oferts pels establiments adherits de la zona del
Pla de Barris de Mollerussa.
Atesa la col·laboració en la campanya de la Delegació de Cambra de Comerç de Mollerussa i
l’Associació Mollerussa Comercial.
Considerant la procedència de la proposta presentada i atès 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, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió a la setena edició de la campanya de dinamització comercial,
“Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir”.
Segon. Aprovar les Bases que han de regular el sorteig de la setena campanya de
dinamització comercial, “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir”, conforme
l’Annex que s’adjunta en el present acord. Així mateix, es dona el vistiplau a la
documentació i als models complementaris que han de facilitar les accions que se’n deriven,
sense perjudici que es puguin adaptar a les circumstàncies específiques.
Tercer. Les Bases i la documentació corresponent, es podran consultar a la pàgina web
municipal dins l’apartat “Pla de Barris”.
Quart. Delegar a la Regidoria de Pla de Barris i a l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Mollerussa, per tal que desenvolupin, despleguin i implementin, les accions
aprovades.

ANNEX: BASES QUE HAN DE REGULAR EL SORTEIG DE LA SETENA CAMPANYA DE
DINAMITZACIÓ COMERCIAL, “BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR”
1.

Objecte de la campanya
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La Regidoria de Pla de Barris, les Àrees de Promoció Econòmica i Comunicació, la Delegació de Cambra
de Comerç de Mollerussa i l’Associació Mollerussa Comercial treballen per fomentar la dinamització del
comerç local. Una mostra d’això és la posada en marxa de la setena campanya “Barris antics. Molt
per descobrir, molt per oferir”, que vol contribuir a potenciar el comerç de proximitat de l’àmbit del
Pla de Barris de Mollerussa.
La campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” es durà a terme conjuntament a
Arbúcies, Artesa de Segre, Balaguer, Besalú, Calafell, Caldes de Montbui, Centelles, El Vendrell, Falset,
Figueres, Juneda, La Bisbal d’Empordà, La Selva del Camp, Les Borges Blanques, L’Arboç, L’Escala,
Llagostera, Lleida, Manresa, Mediona, Mollerussa, Roda de Ter, Roses, Sant Feliu de Codines, Sant
Hipòlit de Voltregà, Sant Martí de Tous, Sant Quintí de Mediona, Solsona, Súria, Torelló, Tortosa,
Ulldecona i Vilanova del Camí. En total, trenta-tres barris antics que tenen en marxa un Pla de Barris.
Aquesta serà la setena experiència de treball conjunt entre municipis de les quatre demarcacions
catalanes.
La campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” té com a objectiu principal
promoure la dinamització del comerç de proximitat als nuclis antics. La idea de la campanya va sorgir
del grup de treball de comerç de la subxarxa de nuclis antics de barris amb projectes constituït amb
l’objectiu de compartir estratègies i accions per abordar reptes conjunts. L’objectiu de les actuacions
comunes és guanyar força i potenciar el seu ressò.
2. En què consisteix la campanya conjunta?
Durant els dies de la campanya, el mes de juny de 2017, les persones que comprin als establiments
adherits de l’àmbit del Pla de Barris i que tinguin el cartell identificatiu de la campanya, optaran al
sorteig d’un dels 6 lots del premi comú que consta de visites a cadascun dels municipis participants i de
productes típics.
3. Descripció de la campanya a Mollerussa
A més del sorteig del premi comú, se sortejaran lots de productes cedits pels establiments adherits de
Mollerussa.
El dimecres 28 de juny de 2017 es realitzarà el sorteig del premi comú dels productes i serveis cedits
pels barris i municipis adherits a la campanya i el sorteig corresponent als lots dels productes cedits
pels establiments de Mollerussa que participen en la campanya.
4. Quin és el compromís dels establiments participants de Mollerussa?
Els establiments participants tenen els següents compromisos:
Signar el document d’adhesió a la campanya.
Exposar el cartell anunciador de la campanya en l’establiment.
Tenir l’urna a l’establiment per posar-hi les butlletes.
És opcional l’aportació d’un producte, servei o un descompte de l’establiment. En cas que un
comerciant vulgui fer una aportació, un representant de l’oficina del Pla de Barris la recollirà
després de la signatura del document d’adhesió.
5. Quin és el compromís de l’oficina del Pla de Barris de l’Ajuntament?
L’oficina del Pla de Barris de l’Ajuntament té els següents compromisos:
Proposar a tots els comerços de l’àmbit del Pla de Barris la participació en aquesta campanya
(s’hi inclouen serveis com els de perruqueria, bars i restaurants, entre d’altres).
Lliurar les butlletes, una urna i un cartell anunciador de la campanya conjunta de nuclis antics.
Fer difusió de la campanya.
Recollir l’urna amb les butlletes durant les últimes setmanes de juny.
Fer els sorteigs del premi comú: visites i lots de productes aportats per tots els barris i
municipis participants, i dels lots de productes i descomptes aportats per tots els comerciants
participants del Pla de Barris de Mollerussa.
Contactar amb els guanyadors i fer entrega dels premis.
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6.

Quin és el compromís de Delegació de Cambra de Comerç de Mollerussa i Mollerussa
Comercial?
La Delegació de Cambra de Comerç de Mollerussa i Mollerussa Comercial es comprometen al següent:
Proposar a tots els comerciants que pertanyen a l’àmbit del Pla de Barris que participin en la
campanya.
Fer difusió de la campanya.
Aportar 20Moll€uros per cadascun dels 34 possibles guanyadors.
7. Qui podrà participar en els sorteigs?
Podran participar en els sorteigs totes les persones que comprin, durant el mes de juny de 2017, als
establiments de l’àmbit del Pla de Barris adherits a la campanya i que estiguin identificats amb el
cartell anunciador. Serà requisit imprescindible que complimentin les butlletes corresponents. Si la
persona guanyadora d’un dels premis previstos a la Base 12, és menor d’edat, caldrà, perceptivament,
que l’acceptació del premi l’efectuï el pare, la mare o el tutor legal.
8. Com s’hi participa
Només cal posar les dades personals del comprador a la butlleta que li donaran als establiments
adherits i identificats amb el cartell de la campanya i dipositar-la a les urnes que es trobaran en els
mateixos establiments.
9. Quina és la imatge de la campanya?
La campanya vol contribuir a potenciar el comerç de proximitat de l’àmbit del Pla de Barris de
Mollerussa i dels nuclis antics dels municipis participants. Així doncs, el cartell identificatiu de la
campanya, repartit a tots els establiments adherits, així com les butlletes per participar en els sorteigs,
són les mateixes en tots els barris participants en la 7a campanya.
10. Quan es fa la campanya?
Durant el mes de juny de 2017.
11. Procediment dels sorteigs
Els sorteigs es realitzaran el dimecres 28 de juny de 2017. Serà un acte que comptarà amb
l’assistència de representants de l’Ajuntament, la Delegació de Cambra de Comerç de Mollerussa i
Mollerussa Comercial.
12. Premis
Els premis constaran de tres premis de 6 visites i lots de productes típics aportats per 6 dels municipis
adherits a la campanya i tres premis més de 5 lots de jornades i productes típics obsequiats per altres
5 dels municipis i, també, diversos lots de productes i/o descomptes aportats pels establiments de
Mollerussa que participen en la campanya.
Els guanyadors hauran d’autoritzar l’oficina del Pla de Barris de Mollerussa per reproduir i utilitzar el
seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat promocional relacionada amb el sorteig, així com
facilitar les seves dades a la resta de barris participants a la campanya per tal de coordinar el gaudi del
premi comú.
També hi haurà un premi per al comerciant de cada municipi. El comerç que hagi lliurat la primera
butlleta guanyadora de la 7a. campanya obtindrà un regal d’un altre municipi participant a la
campanya.
13. Exclusions de participació
Els titulars dels comerços participants, així com els empleats amb butlletes de l’establiment on
treballen, no podran participar en la campanya.
14. Acte d’entrega
Els premis es lliuraran en un acte amb assistència de representants de l’Ajuntament.
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15. Acceptació del premi i termini de validesa
En cas de renúncia dels guanyadors es premiaran els tiquets de reserva extrets en el mateix sorteig i
per ordre d’extracció de les butlletes.
En cas de no haver-hi cap persona guanyadora es farà un nou sorteig en les condicions i les dates que
es determinaran.
La participació en els sorteigs implica necessàriament l’acceptació d’aquestes bases i del criteri
interpretatiu de les entitats promotores quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de les bases.

6.

APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COLLA SARDANISTA DEL CASAL
MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN DINS DE X TROBADA DE COLLES
SARDANISTES D’EQUIPAMENTS CÍVICS QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 20 DE
MAIG A FIGUERES.

Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses activitats per
afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. A aquests efectes, una de les accions que es proposa dur a
terme és la realització d’una sortida a la ciutat de Figueres per part de la Colla Sardanista del Casal, el
proper dia 20 de maig del 2017.Aquest any , Figueres es la nova Capital de la Sardana Catalana i per
aquest motiu estem convidats a la “X Trobada de Colles Sardanistes de Casals i Centres Cívics” al serhi l’any passat la nostra ciutat la Capital de la Sardana.
En dita activitat participaran 18 persones :Sardanistes del Casal, una de les dinamitzadores del Casal
que els acompanyarà com a referent de la instal·lació municipal i els monitors de l’Agrupació Sardanista
que forma als membres de la Colla Sardanista del Casal Municipal per a la Gent Gran.
Atès la importància de representativitat de la nostra ciutat en un fet d’aquestes característiques i la
voluntat de participar en dita trobada per part dels membres de la Colla Sardanista del Casal,’
l’ajuntament assumirà la totalitat el cost de l’autocar i de l’assegurança que es farà efectiva
exclusivament per aquell dia en concepte d’assistència en viatge. Totes les persones participants
assumiran de forma individual el cost dels àpats durant la sortida. Cost del dinar de la responsable de
l’activitat i referent del Casal que acompanya a la Colla Sardanista en la Trobada anirà a càrrec de
l’Ajuntament.
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA
Pressupost del autocar
Assegurança
Dinar treballadora Casal:

550€
50€
15€

Cost total de la participació de la Colla Sardanista del Casal municipal per a la gent Gran dins de la dins
de la “X TROBADA DE COLLES SARDANISTES D’EQUIPAMENTS CÍVIS A FIGUERES” és de 615€
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15 de juny, i per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes exposats en els
antecedents.
Segon. Autoritzar que l’Ajuntament sufragui les despeses mencionades d’autocar , assegurança i dinar
de la treballadora del Casal que acompanya a la Colla Sardanista i responsable de l’activitat .
Tercer: . Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
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7.

SOL·LICITUD JORDI PEDRÓS FAURIA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana i d’Urbanisme, 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 amb els vots favorables
de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a JORDI PEDRÓS FAURIA previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1401
Ubicació: C/ Acadèmia, 1, bxs.
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
8.

SOL·LICITUD DOMINGO BONJOCH SOLÉ, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana i d’Urbanisme, 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 amb els vots favorables
de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a DOMINGO BONJOCH SOLÉ previ pagament dels drets establerts en
les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1402
Ubicació: Av. Catalunya, 19
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
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9.

SOL·LICITUD INSTITUT TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL EL DIA 18 DE MAIG DE 2017.

Es retira de l’ordre del dia.
10.

SOL·LICITUD SRA. MARI SANFELIU, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 13 DE MAIG I LA SALA 5 DE
L’AMISTAT EL DIA 27 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mari Sanfeliu, en què demana la
utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 13 de maig i la sala 5 de l’Amistat el dia 27 de
maig, durant el matí, per realitzar-hi un curs de models.
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. Mari Sanfeliu, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 13 de
maig i la sala 5 de l’Amistat el dia 27 de maig, durant el matí, per realitzar-hi un curs de
models.
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.
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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.
11.

SOL·LICITUD CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA GRAN DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 20 I 21 DE
MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Ribera, en representació del Club d’Escacs
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala gran de l’Amistat des del matí del dia 20 de
maig fins a les 15.00h del dia 21 de maig, per realitzar-hi el 2n Campionat.
També demana 26 taules dobles.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte de
la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Club d’Escacs Mollerussa, la utilització de la sala gran de l’Amistat des del matí del
dia 20 de maig fins a les 15.00h del dia 21 de maig, per realitzar-hi el 2n Campionat.
S’acorda facilitar-los 26 taules dobles.
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.

12.

SOL·LICITUD CONSELL ESPORTIU DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA LES
ARRELS EL DIA 13 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Bota, en representació del Consell
Esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el menjador de l’Escola Les
Arrels el dia 13 de maig, per realitzar-hi la tercer Trobada Escolar d’Escacs Comarcal.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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13.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ECOBENESTAR, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 17 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paqui Font, en representació de
l’Associació Ecobenestar, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la plaça de
l’Ajuntament el dia 17 de maig, de les 10.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi l’activitat del
projecte “Radio al carrer” dins del marc de la Festa Major 2017.
També demana material tècnic necessari per dur a terme l’activitat.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Ecobenestar, la utilització de l’espai de la plaça de
l’Ajuntament el dia 17 de maig, de les 10.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi l’activitat del
projecte “Radio al carrer” dins del marc de la Festa Major 2017.
Així mateix, s’acorda facilitar-los material tècnic necessari per dur a terme l’activitat.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD JOVENT MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE
LA FESTA MAJOR ELS DIES 18 I 20 DE MAIG DE 2017

Vista la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa, en què demana diverses peticions amb motiu de
la Festa Major 2017.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa per dur a terme el Sopar Popular
el dia 18 de maig i l’activitat Jovefest el dia 20 de maig, i facilitar-los els espais i materials següents:
- PLAÇA MANUEL BERTRAND: realitzar-hi el sopar popular.
S’acorda facilitar-los un punt de llum, 500 cadires, 75 taules, 2 lavabos portàtils, 4 bateries de
reciclatge petites.
-PATI DE L’ESCOLA DE MÚSICA: durant la tarda, realitzar-hi l’activitat del Jovefest.
S’acorda facilitar-los punts de llum, focus, un escenari, 20 taules, 2 gàbies de cadires, un punt d’aigua,
4 carpes, 4 bateries de reciclatge petites i accés als lavabos.
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 LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
REALITZAR LA MARXA CICLISTA NO COMPETITIVA PELS CARRERS DEL
MUNICIPI EL DIA 18 DE MAIG DE 2017.

Vista la petició presentada per la Sra. Mireia Garcia, en representació de La Salle Mollerussa,
en què demana autorització per realitzar la marxa ciclista no competitiva pels carrers del
municipi amb motiu de les Festes de La Salle, de les 09.45h fins a les 14.00h, el dia 18 de
maig de 2017. Així mateix, demana la col·laboració de la Policia Local durant el recorregut
de la marxa.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
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Primer. Autoritzar la petició presentada per La Salle Mollerussa, en què demana autorització
per realitzar la marxa ciclista no competitiva pels carrers del municipi amb motiu de les
Festes de La Salle, de les 09.45h fins a les 14.00h, el dia 18 de maig de 2017. S’acorda
facilitar-los la col·laboració de la Policia Local durant el recorregut de la marxa.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ A
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL 24È
MERCAT DE FESTA MAJOR EL DIA 20 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la Delegació de
la Cambra de Comerç, en què demana autorització per a la celebració del 24è. Mercat de
Festa Major a la plaça Manuel Bertrand, els laterals de la plaça Major, carrer Jacint
Verdaguer i carrer Vilaclosa, de les 09.00h fins a les 14.00h, el proper dia 20 de maig de
2017.
Simultàniament, se sol·licita la col·laboració de la Brigada municipal per al muntatge,
desmuntatge i neteja, facilitar-los 80 cadires i 80 taules. Així com, el de la Policia local per al
tancament i desallotjament dels aparcaments dels carrers i places esmentats de les 6 a les
14 hores.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la Delegació de
la Cambra de Comerç, en què demana autorització per a la celebració del 24è. Mercat de
Festa Major a la plaça Manuel Bertrand, els laterals de la plaça Major, carrer Jacint
Verdaguer i carrer Vilaclosa, el proper dia 20 de maig de 2017.
També s’autoritza la col·laboració de la Brigada municipal i la Policia local, així com facilitarlos les 80 cadires i 80 taules.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA XII TROBADA GEGANTERA I GRALLERA EL DIA
20 DE MAIG DE 2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Manuel Solé, en representació de l’Associació
Cultural l’Arreu de Mollerussa, en què demana diverses peticions amb motiu de la XII
Trobada Gegantera i Grallera, a partir de les 17.00h, el proper dia 20 de maig de 2017.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Cultural l’Arreu de
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Mollerussa per dur a terme la XII Trobada Gegantera i Grallera, a partir de les 17.00h, el
dia 20 de maig, i facilitar-los els espais i materials següents:
- OCUPAR LA VIA PÚBLICA, CERCAVILA PELS CARRERS I PLACES DE LA CIUTAT:
realitzar una cercavila de colles geganteres per la plaça Manuel Bertrand, carrer Arbeca, Av.
del Canal, carrer Domènec Cardenal, carrer Ferrer i Busquets i plaça de l’Ajuntament.
Així com també, s’acorda prohibir l’estacionament dels vehicles al carrer Ferran Puig (entre
carrer Arbeca i carrer Domènec Cardenal) i a l’Av. del Canal (entre el carrer Arbeca i
Domènec Cardenal), facilitar-los una tarima, punt de llum, equip de so i micròfon a la plaça
Manuel Bertrand i la col·laboració Policia Local durant la cercavila.
-PAVELLÓ 125è ANIVERSARI: al vespre, per realitzar-hi el sopar de germanor. S’acorda
facilitar-los 300 cadires, 60 taules, bateria de contenidors de reciclatge grans, 10
contenidors petits, 5 tanques i accés als lavabos.
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.
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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.
18.

SOL·LICITUD PENYA MOTERA 2005 MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA 11A TROBADA MOTERA DE FESTA MAJOR EL
DIA 21 DE MAIG DE 2017.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Oscar Millan, en representació de la Penya Motera 2005
de Mollerussa, en què demanen diverses peticions amb motiu de la 11a. Trobada Motera de
Festa Major, el proper dia 21 de maig de 2017.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Penya Motera 2005 de Mollerussa per
dur a terme la 11a Trobada Motera de Festa Major, el proper dia 21 de maig, i facilitar-los
els espais i materials següents:
- L’EXPLANADA DE LES PISTES DE BITLLES DE L’EDIFICI SANT JORDI (des de les 15.00h del dia
21 de maig)
- TANCAMENT AVINGUDA DEL CANAL (costat del mercat)
- FACILITAR MATERIAL DIVERS: Escenari a l’explanada de bitlles, deu taulons, una escala, presa de
llum, potència de toma de llum, trenta tanques, tres contenidors, cinc cups de brossa, deu taules o
taulons amb cavallets corresponents, una carpa vermella i dues carpes.
- FACILITAR LA COL·LABORACIÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL I POLICIA LOCAL, posant
pancartes de senyalització de prohibit aparcar a les faroles, facilitant l’obertura dels lavabos (Guiu
Clara) i també, l’acompanyament de la Policia Local tant a la sortida com a l’arribada pels carrers de la
ciutat.

Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD SOLAÇ CENTRE D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA SLL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 20 DE MAIG DE
2017

Vista la petció presentada per la Sra. Montse Tarragona, en representació de Solaç Centre
d’Expressió Artística SL, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal el
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dia 20 de maig, per realitzar-hi un concurs de pintura ràpida per a infants en el marc de la
Festa Major 2017.
A la vista de la petició presentada i atenent l’informe de la Regidoria d’Esports, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Tarragona, en representació de Solaç Centre d’Expressió
Artística SL, la utilització de l’espai del Parc Municipal el dia 20 de maig, per realitzar-hi un
concurs de pintura ràpida per a infants en el marc de la Festa Major 2017.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD GHOSTS BARS (STREET WORKOUT), EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAIG DE
2017

Vista la petició presentada pel Sr. Damian Piotr, en representació de Ghosts Bars (Street
Workout), en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 21 de
maig, a partir de les 11.0h, per realitzar-hi una exhibició de Street Workout.
També demana cadires i un punt de llum.
A la vista de la petició presentada i atenent l’informe de la Regidoria d’Esports, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Damian Piotr, en representació de Ghosts Bars (Street Workout), la
utilització de l’espai del Parc Municipal el dia 21 de maig, a partir de les 11.0h, per realitzarhi una exhibició de Street Workout.
S’acorda facilitar-los una gàbia de cadires i un punt de llum.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
•
Serà responsabilitat del peticionari el correcte ús que es faci de l’espai públic i en el
seu cas del manteniment de l’espai cedit.
•
Igualment, l’entitat i/o associació beneficiària assumirà la responsabilitat de la
seguretat en els actes.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat ni per les activitats realitzades en els espais públics
autoritzats.
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Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD GHOSTS BARS (STREET WORKOUT), EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER A QUÈ EL BAR DELICIES PUGUI POSAR UNA PARADA AL
PARC MUNICIPAL EL DIA 21 DE MAIG DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Damian Piotr (Ghosts Bars, Street Workout), en què demana
autorització per a què el Bar Delicies pugui instal·lar una parada a l’espai del Parc Municipal el dia 21 de
maig, durant l’exhibició de Street Workout, per realitzar-hi còctels i begudes als nens i adults.
Atès que en el recinte del Parc Municipal ja existeix un bar amb concessió administrativa durant tot
l’any, el qual dóna tots el serveis.
A la vista de la petició presentada i atenent als informes pertinents, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar al Sr. Damian Piotr (Ghosts Bars, Street Workout) la instal·lació d’una parada del
Bar Delicies a l’espai del Parc Municipal el dia 21 de maig.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

22.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
MOLLERUSSA
COMERCIAL
DE
DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMPANYA PRIMAVERA-ESTIU “FESTIVAL A
MOLLERUSSA COMERCIAL” DEL MAIG A JULIOL DE 2017

Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Àlex Català, en representació de l’Associació
Mollerussa Comercial, en què demana diverses peticions amb motiu de la Campanya
Primavera-Estiu “Festival a Mollerussa”, del maig al juliol de 2017.
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, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les sol·licituds presentades per l’Associació Mollerussa Comercial per
dur a terme la Campanya Primavera-Estiu “Festival a Mollerussa”, del maig al juliol, i
facilitar-los els espais i materials els dies següents:
- AVINGUDA DEL CANAL: el dia 3 de juny, de les 18.00h fins a les 19.30h, per realitzar-hi
l’activitat de pinta cares i globoflexia. Així mateix, s’acorda facilitar-los 10 tanques, 4 taules,
15 cadires i la col·laboració de la Policia Local amb el tancament de l’espai i el
desallotjament dels vehicles davant de l’Edifici Sant Jordi, de les 17.00h fins a les 21.00h, el
mateix dia.
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- PLAÇA MANUEL BERTRAND: el dia 10 de juny, de les 18.00h fins a les 20.00h, per
realitzar-hi l’activitat d’un “Futbolí Humà inflable”. Així mateix, s’acorda facilitar-los 10
tanques, 2 taules, 25 cadires, connexió de llum i la col·laboració de la Policia Local amb el
tancament de l’espai i el desallotjament dels vehicles, de les 17.00h fins a les 21.00h, el
mateix dia.
- PLAÇA DE L’AJUNTAMENT: el dia 17 de juny, de les 18.00h fins a les 19.00h, per
realitzar-hi l’activitat de “L’espectacle de l’escuma”. Així mateix, s’acorda facilitar-los 10
tanques, accés directe als vehicles al lloc on s’ha d’instal·lar la màquina, connexió de llum i
una toma d’aigua.
- PLAÇA PLA D’URGELL: el dia 22 de juliol, de les 18.00h fins a les 19.30h, per realitzar-hi
l’activitat de “l’Espectacle de bombolles”. Així mateix, s’acorda facilitar-los 10 tanques,
connexió de llum, una toma d’aigua i la col·laboració de la Policia Local amb el tancament de
l’espai i el desallotjament dels vehicles, de les 17.00h fins a les 20.00h, el mateix dia.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD INSTITUT TERRES DE PONENT DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 26 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Ferran, en representació de
l’Institut Terres de Ponent de Mollerussa, en què demana 250 cadires i 10 taules al centre
per al dia 26 de maig, amb motiu de l’acte de lliurament d’Orles de 2n de Batxillerat.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Ferran, en representació de l’Institut
Terres de Ponent de Mollerussa, en què demana taules per al dia 26 de maig, amb motiu de
l’acte de lliurament d’Orles de 2n de Batxillerat.
S’acorda facilitar-los 250 cadires i 10 taules.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportú.
24.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS DURANT L’ANY 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Alomà, en representació de
l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demana unes tanques, connexió
de llum i accés als lavabos a l’explanada de darrera dels Pavellons Firals tots els diumenges
de l’any, amb motiu del Mercat d’Antiquaris i Brocanters a Mollerussa.
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Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Alomà, en representació de
l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demana unes tanques, connexió
de llum i accés als lavabos a l’explanada de darrera dels Pavellons Firals tots els diumenges
de l’any, de les 08.00h a les 15.00h, amb motiu del Mercat d’Antiquaris i Brocanters a
Mollerussa, segons l’acord adoptat en la Junta de Govern del dia 20 d’abril de 2017.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportú.
25.

RECONEIXEMENT DEL 6È. TRIENNI A LA SRA. MARIN GARRIDO, ANTONIA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni d’ordre a favor
de la Sra. MARIN GARRIDO, Antonia, de la plantilla de personal funcionari de carrera
d'aquest Ajuntament, Escala Administració General, adscrita en funcions a la Subescala
Tècnica en un lloc de treball de TAG de categoria A2 (RLT 122) amb efectes del dia 11 de
maig de 2017.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l'expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. MARIN GARRIDO, Antonia de la plantilla de
personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament el 6è. trienni del Grup A, Subgrup A2,
des del dia 11 de maig de 2017 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
26.

RECONEIXEMENT DEL 11È. TRIENNI AL SR. RIVAS DELGADO, FRANCESC.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer l’11è. trienni a favor del Sr.
RIVAS DELGADO, Francesc, membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI
DE CARRERA, d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’agent de la Policia Local, Grup C,
Subgrup C2 (Ref. RLT 019).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. RIVAS DELGADO, Francesc, membre integrant de la
plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball
d’agent de la Policia Local (Ref. 019), l’11è. trienni d’ordre del Grup C, subgrup C1, des del
dia 01 de maig de 2017 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
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27.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 18/2017

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 67.780,72€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 11 de maig existeixen 2 factures
sense consignació pressupostaria per import global de 66,55€.
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 18/2017, per import global de 67.780,72€.
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.
28.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 1R TRIMESTRE 2017.

Vista la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 presentada per l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer. Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 dels
tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:

270.629,77 €
242.455,12 €
34.509,67 €
8.833,80 €

Segon. Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.
29.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 14/2017

Vista la relació núm. 2017/14 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
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gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 12 expedients i que importa la quantitat
213,54 €.
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 2017/14, corresponent al període entre els dies 24 al 30 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.
30.

ATORGAMENT
AL
SR.
KOLYO
SABCHEV
KOLEV
D’UNA
TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00030-5501Q.

Vist l’expedient tramitat per Kolyo Sabchev Kolev (amb NIE X 7065501 Q ) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Kolyo Sabchev Kolev
NIE: X 7065501 Q
Núm. expedient: 25137-2017-00030-5501Q
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: novembre 2024
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
31.

ATORGAMENT AL SR. JOSE CLOTET BINEFA D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP. 25137-2017-000312672L.

Vist l’expedient tramitat per Jose Clotet Binefa (amb DNI 40682672 L ) per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Jose Clotet Binefa
DNI: 40682672 L
Núm. expedient: 25137-2017-00031-2672L
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: maig 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
32.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
32.1. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 2017/15
Vista la relació núm. 2017/15 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 7 expedients i que importa la quantitat
213,54 €.
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 2017/14, corresponent al període entre els dies 1 al 7 de maig 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.
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Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i quaranta-cinc 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, Secretari, que en dono fe.
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