AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores del dia 17 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 del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors Bargalló Vidal i
Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor 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 235,52 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

94/2017
CP CAMÍ D’ARBECA, 34
Camí d’Arbeca, 34
94,20
47,10
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

95/2017
RUIZ TRILLA, M. CARME
C/ Pau Claris, 4 2n 3a
62,81
31,41
0,00
0,00
0,00

COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS
EDIFICIS PRESENTADA PER LLUÍS GIL SOLÉ. EXP. 2017/01. (LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 2014/173).

Vista la documentació presentada pel Sr. Lluís Gil Solé, posant en coneixement de
l’Ajuntament, mitjançant la preceptiva COMUNICACIÓ PRÈVIA, que vol dur a terme la
primera utilització i ocupació de l’edifici ubicat al C. Lluís Millet, 10 A relatiu a l’Expedient
d’obres número 2014/173, aprovat per acord de la Junta de Govern local de data
18.09.2014.
Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els Serveis Tècnics municipals han emès
INFORME FAVORABLE (NR 059/2017).
Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i delsgovernslocals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
económica (DOGC 24 de juliol de 2015), modifica l’article 187 del DecretLegislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pelquals’aprova el Text Refós de la Lleid’urbanisme que resta redactat de la
manera següent: 3. S’afegeix un nouarticle, el 187 bis, amb el textsegüent:
Article 187 bis. Actessubjectes a comunicacióprèvia
Estansubjectes a la comunicacióprèvia, amb les excepcions que estableixen els articles
187.2 i 187 ter, els actessegüents:
…/…
b) La primera utilització i ocupaciódelsedificis.
.../...
Vistallòestablert a l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pelquals’aprova el
Reglament de Protecció de la legalitat urbanística en el quals’estableix que només es
potutilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti, després que hagitranscorregut
el terminid’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa
referènciaaquestarticle
o,
si
s’escau,
de
l’esmena
de
la
comunicació
o
l’aportaciódelsdocumentsrequerits, sense que l’administracióatorganthagimanifestat la
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disconformitat de les obres executadesamb el projectetècnic autoritzat i les condicions de la
llicència urbanística atorgada.
Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, al Reial
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, al Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta de legislació
aplicable al règim jurídic de la primera utilització o ocupació dels edificis.
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 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a l’expedient de PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DE
L’HABITATGE UNIFAMILIAR UBICAT AL C/ LLUÍS MILLET, 10 A DE 25230 MOLLERUSSA
PRESENTADA PER LLUÍS GIL SOLÉ Exp. 01/2017. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2014/173).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient per l’import de
300,00 €.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ESTUDI DE MOBILITAT
URBANA DEL CENTRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS DE
MOLLERUSSA. EXP. 30/2017.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració d’un
Estudi de mobilitat urbana del centre de Mollerussa, que té per objecte l’anàlisi de l’impacte
en la mobilitat les actuacions que es desenvoluparan dins del Pla d’inversions 2017-2018 del
Pla de barris.
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 12 de l’Annex II: Serveis d’assessorament i de consultoria en
enginyeria. Codi CPV 71241000-9 “Estudi de viabilitat, serveisd’assessorament i anàlisi”.
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. 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
l’empresari tingui la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació
del servei de conformitat amb allò establert també als article 138.3 i 111.1 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”.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de Mcrit, SL per l’ import total de 17.800 € IVA exclòs. L’empresa disposa de la
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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, així com la resta de legislació
aplicable, 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 que té per
objecte l’elaboració d’un ESTUDI DE MOBILITAT URBANA DEL CENTRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS 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 DE SERVEIS esmentat a favor de Mcrit,
SLconforme les següents condicions:
Objecte del contracte:
L’objecte del treball és la redacció d’un Estudi de mobilitat urbana del centre de
Mollerussa el qualanalitzaràl’impacte en la mobilitat les actuacions que es
desenvoluparan dins del Pla d’inversions 2017-2018 del Pla de barris.
Preu del contracte:
El pressupostd’execució del contracte és de 21.538 € IVA vigentinclòs (17.800 +
IVA).
Pagament de la retribució:
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.
Termini d’execució:
El termini de redacció de l’estudi s’estableix en TRES (3) mesos.
Criteris tècnics i condicions per a la redacció del projecte:
- El projecte es redactarà amb subjecció a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals. El projecte s’ajustarà a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa.
- El facultatiu redactor serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així
com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament de Mollerussa o per a
tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
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Pròrroga i revisió de preus: El contracte noés susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicaciód’allòestablertalsarticles 23.3 i 89.2 del
TRLCSP.
Formalització del contracte: Noserànecessari la formalització del contracte en
documentadministratiu per aplicació d’allò establert alsarticles 28.2 i 111 del TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

CONVOCATÒRIA DEL 4T. CURS I 9È CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA PER A
JOVES INTÈRPRETS ORGANITZADA PER L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
MOLLERUSSA “JORDI PIQUÉ”, AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMPA DEL
CENTRE.

Atès l’acord de l’Equip Directiu de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa “Jordi Piqué”
per a organitzar el 4r. Curs i 9è Concurs de Música de Cambra per a joves intèrprets; les
activitats es desenvoluparan a la seu de l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué”, (C/
Arbeca, 34 de Mollerussa). Les dates previstes seran del 26 al 30 de juny, de 2017. En
aquest sentit, pel seu desplegament es necessari establir unes bases que regeixin tant el
desenvolupament del curs, com la convocatòria del concurs, de manera que englobi les
característiques, continguts, inscripcions, professionals o professorat, categories, i imports
dels premis que s’atorguen.
Atenent el antecedents exposats, i la memòria presentada, la Junta de Govern, a proposta
de la Regidoria d’Ensenyament i per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria del 4r. Curs i 8è Concurs de Música de Cambra per a Joves
Intèrprets, organitzat per l’Escola Municipal de Música de Mollerussa “Jordi Piqué”, amb la
col·laboració de l’AMPA del centre.
Segon. Aprovar les bases de la convocatòria que han de regir el curs, següents:
Característiques del curs
Data: Del 26 a 30 de juny, de 2017
Lloc: Escola Municipal de Música de Mollerussa “Jordi Piqué
(Piscines municipals i opcionalment el restaurant “El Roser”, en supòsits de dinars)
Horaris:
Estades musicals: De 1/4 de 10 del matí a 1 del migdia pels nens i nenes de 3 a 7
anys.
4r. curs de música de cambra: De 1/4 de 10 del matí a 1 del migdia i de 2/4 de 4 a
2/4 de 7 de la tarda pels nens i nenes de 8 a 18 anys. (inclou l’opció de dinar +
piscina)
Professors:
CORDA:

GARRAVE PONT, Neus,
BOYERO EGIDO, Concepció
BOLEDA FARRÉ, Eduard
LLONA COLOM, Marta
BOIXADÓS GÓMEZ, Enric

VENT

VITO GODINA, Núria
FERRÉ CASAJUST, Mateu
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TUDELA PALLEROLA, Enric
MARIN CASAS, Marta
PRIETO LUCAS, Gabriel
GUIXÉ TORRES, Jordi
PIANO

BLANCH DOLCET Isabel
CUBIRO BALSELLS Jordi
COMELLAS ROSIÑOL, Rosa
PRAT VIVES, Carles
VIDAL AYXENDRÍ, Anna
TARRADELLAS VIVES, Laura
RECASENS ROCA, Pol

GUITARRA

HORTIGÜELA MORENO, Miguel
ROSANÉS SISCART, Alex
PIÑOL ALSINA, Dolors
ALAMINOS FERNÁNDEZ, Paco

PERCUSSIÓ

RUIZ TEJEDOR Juan Francisco
MINDÁN SEUBA, Josep Miquel

Classes magistrals:
Les realitzaran el Sr. Jordi Mestre (improvisació en la Música Moderna) i el Sr. Carles Prat (educació
en la veu). Les classes magistrals estaran obertes a tots els nois i noies que s’inscriguin, encara que
no participin al curs.
Contingut del curs:
-

-

De 3 a 5 anys, cant coral, construcció d’instruments, moviment i jocs musicals i introducció als
instruments de l’escola.
De 6 a 7 anys, conjunts instrumentals de vent, corda guitarra, piano i percussió i grups de
cambra (mínim 2 alumnes), havent cursat un curs d’instrument.
De 8 a 11 anys conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i percussió, i grups de
cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs d'instrument.
De 12 a 18 anys conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i percussió, i grups de
cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs d'instrument
A 1/4 de 7 es programaran concerts de professors i d’alumnes del curs.
Classes magistrals
Els alumnes matriculats al curs opten a presentar-se al concurs de música de cambra sense
cost addicional.

Tercer. Aprovar les següents bases de la convocatòria que han de regir el concurs:
Característiques del concurs:
Data
1 de juliol de 2017
Lloc:
Escola Municipal de Música de Mollerussa “Jordi Piqué”.
Bases del concurs de música de cambra:
Fer el pagament corresponent a cada categoria.
Podran participar un màxim de 10 formacions per categoria i seran admesos per rigorós ordre
d’inscripció.
El nombre mínim de components per formació serà de 2 persones.
Els alumnes matriculats al curs tenen prioritat per participar al concurs.
L'edat s'estableix en referència a 31 de desembre de 2016.
A les formacions no admeses al concurs se’ls retornarà l’import íntegre de l’ inscripció al
concurs.
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-

S'atorgaran un primer premi, un segon premi i una menció [premi] especial a la millor formació
inscrita al curs formada per alumnes de l’escola de música de Mollerussa per cada categoria.
Els premis podran declarar-se deserts si el jurat així ho considera.
No es podrà participar en més d'un grup.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.
Totes les proves seran obertes al públic.
L'ordre d'actuació dels grups serà de més petit a més gran.
Els grups guardonats es comprometen a participar a l’acte de lliurament de premis.
Els premis atorgats a menors d'edat es faran efectius als titulars, pares/mares o tutor legal.
Els premis estaran subjectes a les retencions pertinents.

Categoria: S’estableixen les categories següents:
-

-

-

CATEGORIA A: Fins un màxim d'edat de 7 anys
Es presentaran dues obres per grup d’una durada màxima de 5 minuts.
CATEGORIA B: Fins un màxim d'edat d’11 anys
Es presentaran dues obres d’estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de 5
minuts.
CATEGORIA C: Fins un màxim d'edat de 13 anys
Es presentaran dues obres d’estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de 10
minuts.
CATEGORIA D: Fins un màxim d'edat de 18 anys
Es presentaran dues obres d’estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de 10
minuts.

Premis del concurs:
-

-

-

Categoria A:
Categoria B:
1r.
2n.
Premi
Categoria C:
1r.
2n.
Premi
Categoria D:
1r.
2n.
Premi

premis atorgats per l’AMPA del centre (premis no en metàl·lic).

especial

150,00 €
75,00 €
40,00 €

especial

300,00 €
150,00 €
90,00 €

especial

600,00 €
300,00 €
150,00 €

Jurat: El Jurat estarà format per tres especialistes de renom de la província de Lleida.
Inscripcions: La data límit per formalitzar la inscripció al curs, al concurs de música de cambra o
a les classes magistrals serà el 9 de juny de 2017. Els drets d’inscripció seran els següents:
Participants al curs:
-

Alumnes de l’EMMM
Nois/noies de fora de l’EMMM
Classes magistrals incloses

40,00 €
55,00 €

Participants a les classes magistrals:
-

Alumnes de l’EMMM
Nois/noies de fora de l’EMMM

Despeses de dinar + piscina (optatiu)

25,00 €
40,00 €
10,00 € / dia
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El fet d’estar matriculat al curs, dona dret a l’accés a les piscines Municipals de 13:00 a 14:00h
durant el curs, i visita guiada al museu de vestits de paper o al museu de l’aigua.
Inscripció concurs:
-

Categoria B:
Categoria C:
Categoria D:

5,00 €
10,00 €
20,00 €

Per formalitzar la inscripció els participants hauran d’efectuar l’ingrés, per persona, al compte:
ES13-0081-0139-11-0001243426, del Banc de Sabadell.
Les inscripcions s’han de trametre a: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA, Carrer
Arbeca, 34, 25230 Mollerussa, telèfon 973 711094. E-mail: c5006537@xtec.net.
En el cas que no s’arribi a un nombre mínim d’inscrits per realitzar l’activitat (2 alumnes per curs),
l’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs/concurs, amb la corresponent devolució de
l’import de la inscripció.
La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada de la següent documentació:
-

Fotocòpia del DNI o Passaport.
Resguard de l’ ingrés en el compte corrent.
Butlleta d’autorització per a la difusió d’imatges.

Quart. Aprovar la relació de despeses següents:
-

Guardons a repartir entre les 4 categories:
Despeses jurat:
Material No musical (edats de 3 a 5 anys i tallers matí)
Despeses de professorat:
Despeses classes magistrals:

-

TOTAL DESPESES:

1.855,00
300,00
100,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

2.255,00 €

Cinquè. Es delega expressament a la Regidoria d’Ensenyament, en allò que sigui necessari,
el desplegament administratiu i de direcció superior inherent a l’activitat, i específicament,
les facultats derivades de la gestió dels servei. Igualment, dins les funcions inherents a la
gestió de l’activitat la Regidora d’Ensenyament gaudirà de la facultat de dictar actes de
tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el
Ple o la Junta de Govern.
Sisè. Donar trasllat d’aquest acord a la Regidoria d’Ensenyament, pel seu desplegament i
als Serveis Econòmics municipals (Gestió Tributària i Intervenció), als efectes oportuns.
6.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 26 DE MAIG DE
2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. IgnasiSerret, en representació de l’Institut La Serra,
en quèdemanaautorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 26 de maig, a partir de
les 11.00h, per realitzar-hi una pel·lículaambtotl’alumnat de 2n d’ESO.
Atès que el peticionarireuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte de
la petició s’estimad’interès social per quangaudeixd’alguna de les finalitatssegüents:
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•
•
•
•
•

Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altressimilars de caràcter social.

La
Junta
de
Govern,
per
regidoriacorresponentACORDA:

unanimitatdelspresents,

i

d’acordambl’informe

de

la

Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el dia 26 de
maig, a partir de les 11.00h, per realitzar-hi una pel·lículaambtotl’alumnat de 2n d’ESO.
Segon.S’estableixen les condicionsd’utilitzaciósegüents:
Disposicions reguladores de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús o
serveipúblic,
•
L’úsdelsedificis, instal·lacions i serveisdestinades a ús o serveipúblic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realitzaciód’activitatseducatives, culturals, artístiques, esportives o
altres de caràcter social de requeriràsempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessadeshaurand’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licital’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacionsmunicipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitatsordinàries per a les
quals han estatprevistes o les activitatsd’aquellscol·lectius que gaudeixind’unrègimd’utilització
especial (clubs esportius, associacionsculturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social excloul’establimentd’obligacionsjurídiquescontractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
netejadelslocals i instal·lacionsemprades, de tal manera que quedin en l’estatadequat per
alseuús posterior per a les activitatsordinàries. Aixímateix, respon que els equipaments i
materialseventualmentemprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecteestatd’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sensecost 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’activitatautoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixarcompensacionseconòmiques per les despesesocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualmentl’ajuntamentpodrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitatsderivades de l’ús.
•
Les responsabilitatsderivades de l’ús social delsedificis i instal·lacionsmunicipalsdestinades a ús
o serveipúblicseràexclusivament del beneficiari de l’autorització.
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•

L’ajuntament de Mollerussa no assumiràcapresponsabilitat civil, ni directa ni subsidiària,
pelsdanys i perjudicis que es puguin ocasionar durantl’activitatautoritzada.

Condicionsespecífiques:
•
Seràresponsabilitatdelspeticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
Tercer.
Notificar
el
presentacord
a
la
netrasllatalsserveismunicipalscompetentsalsefectesoportuns.

7.

persona

peticionària

i

donar-

SOL·LICITUD COMPANYIA LA COLLA TRONTOLLA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 28 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Lluïsa Sabaté, en representació de la
Companyia La Colla Trontolla, en què demana la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 28 de maig, de les 10.30h fins a les 13.30h, per realitzar-hi una representació
d’obra de titelles infantil.
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 Companyia La Colla Trontolla, la utilització de la sala d’actes del
Centre Cultural el dia 28 de maig, de les 10.30h fins a les 13.30h, per realitzar-hi una
representació d’obra de titelles infantil.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•

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.

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

SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR EL PAVELLÓ PLA D’URGELL EL DIA 27 DE MAIG DE 2017

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Ortega, en representació de CFJ
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Pla d’Urgell el dia 27 de maig,
a partir de es 21.30h, per realitzar-hi el sopar Final de Temporada de 2017.
També demana 65 taules, 360 cadires, un escenari, un punt de llum, toma d’antena TV i una
bateria de contenidors.
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 CFJ Mollerussa, la utilització del Pavelló Pla d’Urgell el dia 27 de maig,
a partir de es 21.30h, per realitzar-hi el sopar Final de Temporada de 2017.
S’acorda facilitar-los 65 taules, 360 cadires, un escenari, un punt de llum i una bateria de
contenidors.
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.
•
Referent a la toma d’antena TV s’hauran de posar en contacte amb el Tècnic Informàtic de
l’Ajuntament.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9.

SOL·LICITUD CRP PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EL DIA 23 DE
MAIG DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Sergi Fargas, en representació de CRP Pla d’Urgell, en què sol·licita la
utilització de diversos espais municipals per realitzar-hi una trobada esportiva dels alumnes de cicles
superior de les escoles del Pla d’Urgell, el proper dia 23 de maig 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.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a CRP Pla d’Urgell, la utilització de les instal·lacions que sol·licita per a la realització
trobada esportiva dels alumnes de cicles superior de les escoles del Pla d’Urgell el dia 23 de maig, en els
espais següents:
-

CAMPS DE FUTBOL
PAVELLONS POLIESPORTIUS
PISTA DE FRONTÓN
PISTES DE TENNIS
PARC MUNICIPAL

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.
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•

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.

10.

SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA PARADA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL EL DIA 31 DE
MAIG DE 2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Rovira, en representació de l’Institut
Mollerussa, en què demana autorització per muntar una parada al recinte del mercat
setmanal el dia 31 de maig, durant el matí, per vendre plantes els alumnes del Cicle IFE.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Carme Rovira, en representació de l’Institut Mollerussa, a
muntar una parada al recinte del mercat setmanal el dia 31 de maig, durant el matí, per
vendre plantes els alumnes del Cicle IFE.
El lloc d’ubicació serà a la Pl. de l’Ajuntament (on indiqui la Policia Local).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE MOLLERUSSA,
EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER AL CANVI D’UBICACIÓ DEL MERCAT
D’ANTIQUARIS, BROCANTERS I COL·LECCIONISTES

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jose Angel de Vicente, en representació
de l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demanen autorització per al
canvi d’ubicació del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes, aprovat en l’acord de
la Junta de Govern del dia 20 d’abril de 2017.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa per a la celebració
del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes a l’Avinguda Ermengol V, tallant els
accessos des de l’Avinguda de la Fira fins a la Ctra. de Torregrossa (Carrer Golmés i Pl.
Europa), de les 08.00h fins a les 15.00h, tots els diumenges de l’any.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Comunicar aquests acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
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12.

SOL·LICITUD AMPA INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA CADIRES PER AL
DIA 26 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’AMPA Institut La Serra, en què demana 50
cadires per al dia 26 de maig a la Casa Canal, amb motiu de l’entrega d’Orles de 2n de
Batxillerat.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’AMPA Institut La Serra, en què demana
cadires per al dia 26 de maig a la Casa Canal, amb motiu de l’entrega d’Orles de 2n de
Batxillerat.
S’acorda facilitar-los 50 cadires.
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.
13.

SOL·LICITUD AMPA POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
CADIRES PER AL DIA 27 DE MAIG DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Hernandez, en representació
de l’AMPA Pompeu Fabra Mollerussa, en què demana dos gàbies de cadires per al dia 27 de
maig al centre, amb motiu d’una l’exhibició de final de curs de Taekwondo i Teatre.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’AMPA Pompeu Fabra Mollerussa, en què
demana cadires per al dia 27 de maig al centre, amb motiu d’una l’exhibició de final de curs
de Taekwondo i Teatre.
S’acorda facilitar-los dos gàbies de cadires.
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.
14.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 27 DE MAIG DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista Mollerussa, en què demana 400 cadires, 42 taules, un entarimat, un
punt de llum i contenidors de reciclatge de brossa en el Parc Municipal per la ballada que és
realitzarà a la tarda i també demana un entarimat en el Pavelló Poliesportiu “19 de març”
per la ballada que és realitzarà a la nit, amb motiu del 38è Aplec de la Sardana que es durà
a terme el dia 27 de maig de 2017.
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Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Agrupació Sardanista Mollerussa, en què
demana 400 cadires, 42 taules, un entarimat, un punt de llum i contenidors de reciclatge de
brossa en el Parc Municipal per la ballada que és realitzarà a la tarda i també demana un
entarimat en el Pavelló Poliesportiu “19 de març” per la ballada que és realitzarà a la nit,
amb motiu del 38è Aplec de la Sardana que es durà a terme el dia 27 de maig 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.
15.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-04-2017 A
30-04-2017).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-04-2017 a 30-04-2017.
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 01-04-2017 a 30-042017, 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
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
MARTINEZ
SANCHEZ
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
PEIRON
MAZAS
CALERO
ESTADELLA
PUIG
MARTINEZ

JUAN
JUAN
DOMINGO
MIRIAM
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE
FRANCISCO
JAUME
TOMAS
JUAN JOSE
ABRAHAM
CARLOS F.
ELOY
JORGE FELIX
BRUNO
ISABEL

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
740,18 €
48,00 €
60,62 €
697,76 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
12,00 €
0,00 €
0,00 €
48,00 €
60,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
48,00 €
86,60 €
56,58 €
48,00 €
60,62 €
56,56 €
60,00 €
43,30 €
56,56 €
60,00 €
60,62 €
0,00 €
60,00 €
60,62 €
0,00 €
48,00 €
17,32 €
0,00 €
48,00 €
17,32 €
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MEGIAS

VARGAS

JOSE JAVIER
Total

24,00 €
648,00 €

17,32 €
666,82 €

0,00 €
1.607,64 €

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.
16.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-04-2017 A 30-04-2017).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-04-2017 a 30-04-2017.
Examinades les propostes de les distintesRegidories; considerantllurprocedència i
vistl’informed’Intervenció, es proposa a la Junta de Governl’adopciódelssegüents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveisextraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuatsdurant el períodecomprès entre els dies 01-04-2017 a 30-04-2017, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
SILVIA
BUSTOS
MARTINEZ
VERA
SANAHUJA
M.CARME
Total

Import
22,22 €
0,00 €
19,44 €
41,66 €

Total

Import
163,87 €
38,88 €
155,52 €
358,27 €

Total

Import
689,33 €
689,33 €

Total

Import
104,46 €
104,46 €
104,46 €
110,16 €
423,54 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL.
Cognoms i nom
CLOTA
COLL
M.ANGELS
FELIP
GRAU
MONTSERRAT
TUDELA
MIRO
CARME

ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
BALAGUE
LINARES

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
LLONA
COLOM
BOIXADOS
GOMEZ
PRAT
VIVES
GRAUS
AGUDO

JORDI

MARTA
ENRIC
CARLES
RAMON
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ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVÍ

PUEYO
ALARCON

VIVAS
VILAMAJO

Import
35,37 €
72,72 €
570,65 €
678,74 €

JAUME

SAMUEL
LAIA

Segon.
Autoritzar
la
despesaambcàrrec
vigentpressupostordinari,
conforme
s’indica
respectiusexpedients.

a
en

les
els

partidescorresponents
informes
obrants
en

del
els

Tercer. Notificar els presentsacords a Intervenció i Dipositaria, aixícomalsinteressats,
alsefectesoportuns.
17.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 19/2017

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 33.712,03€.
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 17 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 19/2017, per import global de 33.712,03€.
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.
18.

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:
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18.1.- SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA
22 DE MAIG DE 2017
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50
Anys, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 22 de maig, de
les 21.00h fins a les 24.00h, 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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar als Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, la utilització de la
sala 5 de l’Amistat el dia 22 de maig, de les 21.00h fins a les 24.00h, 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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.2.- SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA
26 DE MAIG DE 2017
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50
Anys, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 26 de maig, de
les 21.00h fins a les 24.00h, 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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar als Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, la utilització de la
sala 2 de l’Amistat el dia 26 de maig, de les 21.00h fins a les 24.00h, 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.
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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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

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