AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 20 de juliol 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 i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Excusa l’assistència els regidors Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
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 1334,40 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

137/2017
CTAT PROPIETARIS AV. PAU, 27
Av. Pau, 27
60,00
30,00
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:

138/2017
BONJOCH SEUMA MARIA ANGELS
Sta. Cristina, 12
284,93
142,47
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:

140/2017
LOPEZ FONT ALBERTO
C/ Arbeca, 20
7,00
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:

141/2017
MATEU ESPAÑOL JOSE MARIA
C/ Ferran Puig, 49
0,00
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:

142/2017
MODEST MOR NOSAS
Av, del Canal, 1d 2-1
490,00
245,00
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:

143/2017
LOPEZ FONT ALBERTO
C/ Arbeca, 20
0,00
0,00
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.

144/2017
C.P POMPEU FABRA, 7
C/ Pompeu Fabra, 7
42,00
21,00
0,00
0,00
0,00

CONTRACTE DE COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA D’UN PROGRAMA ANOMENAT
“AQUÍ A L’OEST” ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA – RÀDIO PONENT

Es dóna compte del contracte de coproducció radiofònica del programa anomenat “Aquí a
l’oest”, per regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió del programa
radiofònic, així com la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents a la
realització del programa.
Considerant l’interès per a la formalització d’aquest contracte, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el contracte entre la Xarxa Audiovisual Local, SL i l’Ajuntament de
Mollerussa per la coproducció radiofònica del programa anomenat “Aquí a l’oest”, per regular
les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió del programa radiofònic, així com
la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents a la realització del programa.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni de
col·laboració i els seus annexos, aprovats.
Tercer. Notificar el present acord a la Xarxa Audiovisual, SL als efectes oportuns.
“ANNEX
CONTRACTE DE COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA D’UN PROGRAMA ANOMENAT “AQUÍ, A L’OEST”
ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA – RÀDIO
PONENT
Barcelona, 31 de juliol de 2017
REUNITS
D’una banda, la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, amb CIF B65908337 i domicili a Barcelona
(08028), Travessera de les Corts, núm. 131-159, Recinte Maternitat - Pavelló Cambó, representada pel
Sr. Xavier Escribà i Vivó, com a Gerent segons escriptura de nomenament de càrrec, autoritzada pel
Notari de Barcelona, Sr. Antoni Rosselló i Mestre, de data 12 de març de 2013, amb número de protocol
670.
De l’altra, L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA – RÀDIO PONENT, amb CIF P2517200H i domicili a
Mollerussa (25230), Plaça de l’Ajuntament, núm. 2, representada pel Sr. Marc Solsona Aixalà, com a
Alcalde del mateix.
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar i obligar-se i
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MANIFESTEN
I.- Que la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic de caràcter
econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb aquest objectiu, gestiona La Xarxa,
una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació local.
II.- Que la XAL és la impulsora de la convocatòria per a la coproducció de magazins territorials per a
l’estiu 2017, amb l’objectiu d’estimular la cooperació i el treball en xarxa entre les ràdios locals
adherides a la XAL mitjançant la coproducció i emissió per part de les ràdios de magazins territorials
cadascun dels quals comptarà amb la participació d’un mínim de tres emissores i així contribuir a
l’oferta de programació en directe de les ràdios durant l’estiu amb una oferta àmplia de proximitat.
III.- Que L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA – RÀDIO PONENT MOLLERUSSA, (en endavant, LA
PRODUCTORA), ha presentat a la XAL un projecte per a la producció d’un magazine territorial en
col·laboració amb altres entitats.
IV.- Que LA PRODUCTORA és una entitat adherida al Protocol General de Serveis de la XAL i d’acord a
l’establert a l’esmentat Protocol General, la XAL actua com a estructura de concertació, cooperació i
coordinació de les seves entitats adherides en benefici del mateix sector per tal de garantir-ne la seva
viabilitat i singularitat en el territori i col·labora amb elles compartint els objectius i estratègies que
permeten optimitzar els recursos disponibles en benefici d’una millor oferta de continguts i serveis; i, en
tant que estructura de coordinació, coprodueix o encarrega la producció de programes a les televisions
de proximitat o a aquelles productores que presentin propostes d’interès per a la XAL i/o per a les seves
entitats adherides.
V.- Que LA PRODUCTORA ha adquirit la totalitat dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge
que necessàriament hagi d’aportar per al desenvolupament de la seva activitat professional i el resultat
que se’n derivi.
VI.- Que és d’interès de la XAL que LA PRODUCTORA realitzi el programa radiofònic que a continuació
s’especifica per a la qual cosa les parts formalitzen el present contracte de coproducció, en base a les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte.
El present contracte té per objecte regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió
d’un programa radiofònic amb les següents característiques:
- Títol: “AQUÍ, A L’OEST” (en endavant, el PROGRAMA).
- Sinopsi: El PROGRAMA, és un magazine que s’emet en directe des de Ràdio Tàrrega i compta amb la
participació de EMUN FM Ràdio, Ràdio Ponent, UA1 Lleida i Ràdio Rosselló.
- Periodicitat: diària, de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00h.
- Temporada: Estiu 2017.
- Període previst d’emissió: del 31/07/2017 al 08/09/2017.
Així mateix, és objecte del present contracte la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents
a la realització del PROGRAMA.
SEGONA. Condicions generals de la producció.
1. El PROGRAMA es produirà als estudis de Ràdio Tàrrega (entitat encarregada de coordinar la
realització de les tasques de producció del PROGRAMA amb les altres ràdios participants) i s'emetrà en
directe per totes les emissores implicades en la producció, d’acord amb el projecte presentat a la XAL.
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2. Correspon a LA PRODUCTORA fer-se càrrec dels serveis i prestacions de direcció, conducció i locució,
redacció, guionització, producció, documentació i tots aquells que se'n derivin per a l’elaboració i
emissió del PROGRAMA, els quals prestarà amb el seu propi personal i/o col·laboradors els quals duran a
terme les tasques assignades sota les directrius de la persona responsable de la direcció/conducció del
PROGRAMA.
3. Sense perjudici de l’anterior, LA PRODUCTORA, assumirà, mitjançant el seu equip (i en coordinació
amb els responsables de l’àrea digital de la XAL), les tasques d’actualització diària i manteniment dels
continguts del PROGRAMA a Internet (web, bloc, xarxes socials, etc.) que se’n derivin o siguin inherents
a la seva producció audiovisual. Aquestes tasques comportaran la introducció de les previsions de
continguts, el manteniment de la ràdio a la carta amb explicitació dels continguts de cada fitxer d’àudio,
l’elaboració d’informació per a la seva difusió, el manteniment actiu de la interacció amb els oients, la
difusió dels continguts a través de les xarxes socials del PROGRAMA, la pujada de fotos, vídeos o altres
formats de continguts relacionats amb el PROGRAMA, la presentació d’enquestes i fòrums i la
incorporació de links recomanats. Tot l’anterior, a fi i efecte de proporcionar la millor informació i
promoció del PROGRAMA.
4. LA PRODUCTORA s'obliga a mantenir la XAL informada de qualsevol modificació substancial que pugui
afectar a la producció del PROGRAMA.
TERCERA. Autonomia.
La relació contractual derivada del present contracte és una relació purament mercantil, per la qual cosa
LA PRODUCTORA conserva plenament la seva independència d’actuació i organització.
Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà únicament de LA PRODUCTORA a tots
els efectes, no produint-se en cap cas entre la XAL i aquest personal les obligacions pròpies d’una
relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena.
QUARTA. Vigència.
Amb independència de les estipulacions relatives als drets d’explotació, el present contracte serà vigent
des de la data de la seva signatura fins el dia 8 de setembre de 2017.
CINQUENA. Drets d’explotació.
1. LA PRODUCTORA declara i està en disposició d’acreditar que compta amb les autoritzacions i cessions
de drets d’autor que corresponguin a tercers, de qualsevol obra preexistent i original (guió, argument,
música o de qualsevol tipus) que d’alguna forma s’hagi incorporat al PROGRAMA. Igualment, LA
PRODUCTORA s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit les autoritzacions i cessions de drets d’autor que
corresponguin al personal que li presti els serveis relacionats amb l’objecte d’aquest contracte. En
qualsevol cas, es presumirà que LA PRODUCTORA ha adquirit en exclusiva els drets pertinents i amb
facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, davant de qualsevol
reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se per tercers, hagin o no
participat directament en la realització de la producció.
Tot l’anterior, per a un àmbit territorial universal i durant el temps màxim de vigència que la legislació
permet per a l’explotació dels drets.
2. Així mateix, i d'acord amb els articles 88 i següents de la Llei de Propietat Intel·lectual, la cessió dels
drets d'explotació presumeix l'autorització dels guionistes per a realitzar, en la forma d'emissió de
l'obra, les modificacions estrictament exigides pel sistema de programació del mitjà, sense perjudici, en
tot cas, dels drets morals reconeguts en l’article 14.4 de l'esmentada llei, que únicament podran ser
exercitats sobre la versió definitiva. A aquests efectes, LA PRODUCTORA portarà a terme les accions que
resultin oportunes per tal d’evitar i/o perseguir actuacions de tercers en relació als drets de propietat
intel·lectual que es derivin del programa i que tinguin relació amb la seva prestació.
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3. La XAL podrà requerir l’elevació a escriptura pública dels contractes que recullin les cessions de drets
de propietat intel·lectual sobre el PROGRAMA i els seus components creatius, a fi de garantir l’efectivitat
dels drets d’explotació que li corresponguin d’acord amb l’establert en el present contracte. La XAL
assumirà les despeses derivades de l’elevació a escriptura pública.
4. Tot l’anterior, sense perjudici de l’obligació que correspongui assumir a la XAL o les seves entitats
adherides en el seu cas, amb les entitats de gestió col·lectiva de drets d’autor.
5. LA PRODUCTORA cedeix a la XAL i aquesta adquireix, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers,
durant el màxim temps de protecció establert per la legislació vigent i per a la seva explotació en
qualsevol país del món, per qualsevol mitjà o canal de difusió, tots els drets d'explotació (i de forma
especial, els de comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, inclosos el subtitulat o
doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin correspondre sobre el PROGRAMA i la
totalitat dels seus components creatius.
6. La XAL, com a titular per tant de tots els drets d'explotació sobre el PROGRAMA, el podrà promoure i
comercialitzar, de forma exclusiva per si mateixa o fent ús de la facultat de cessió a tercers, com
consideri més convenient, mitjançant qualsevol tipus de comunicació pública, difusió i/o transmissió
(analògica o digital), gratuïta o amb contraprestació, a través de ràdio, satèl·lit o cable, televisió,
Internet, xarxes socials, cinema, vídeo, DVD, telefonia mòbil i en qualsevol suport o format,
procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat.
7. L’import total del contracte inclourà expressament, a més de la remuneració pels serveis contractats,
tota remuneració que, en concepte de drets d’autor o altres drets de Propietat Intel·lectual, industrial i
imatge, correspongui als respectius autors i/o titulars per la seva cessió a la XAL.
SISENA. Contraprestacions econòmiques.
1. LA PRODUCTORA percebrà, com a import d’aquest contracte, la quantitat de TRES MIL EUROS
(3.000.-€), més l’IVA del 21%.
2. Aquest import s’abonarà prèvia presentació de factura a la XAL, a 30 dies de la data de recepció de la
factura sempre i quan aquesta hagi estat presentada abans del dia 10 del mes següent al del servei
objecte de contractació. S’estableix el dia 5 com a únic dia de pagament mensual. En la factura es
desglossarà l’import corresponent a l’IVA.
3. L’import total del contracte suposa que LA PRODUCTORA assumirà totes les despeses, retribucions i
costos de qualsevol tipus que origini la contractació dels mitjans humans, materials i tècnics necessaris
per a la realització de la producció, incloent totes les retribucions de drets d’autor i d’imatge, propietat
intel·lectual o industrial, de la pròpia productora o del autors/titulars dels drets, amb total
responsabilitat de les seves obligacions de caràcter laboral, civil, mercantil i fiscal. LA PRODUCTORA en
cap cas podrà, per tant, exigir el pagament de quantitats addicionals per la producció, cessió i
lliurament del PROGRAMA en les condicions estipulades. Queda exclosa de forma expressa d’aquesta
obligació, la remuneració derivada per la comunicació pública del PROGRAMA, que serà directament
satisfeta per la XAL o, en el seu cas, per les entitats adherides, a les entitats de gestió de drets
corresponents i, posteriorment, liquidada per aquestes als seus legítims creditors.
4. LA PRODUCTORA ha declarat i acreditat trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions
fiscals i laborals que l’habiliten per a la realització de l’activitat professional objecte del present
contracte.
SETENA. Publicitat.
1. La XAL podrà contractar espais publicitaris per a la seva inclusió en el PROGRAMA, dins dels límits
legalment establerts, i podrà també celebrar contractes de patrocini per segons el que disposa l’article
24 de la Llei General de Publicitat. A aquests efectes, i d’acord amb les directrius de la XAL, el
PROGRAMA s’entregarà amb els corresponents talls/blocs per a la inclusió de publicitat.
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2. LA PRODUCTORA es compromet a no introduir en el PROGRAMA cap tipus de menció o al·lusió
publicitària o propagandística, no acceptades expressament per la XAL. En aquest sentit, la XAL podrà
requerir l’eliminació –o eliminar directament– aquells continguts del PROGRAMA que es puguin
considerar publicitat il·lícita d’acord amb la legislació vigent.
3. A requeriment de la XAL, LA PRODUCTORA garanteix l’aparició del personal aportat per la XAL en les
campanyes publicitàries o altre tipus de promocions dels continguts i serveis prestats per la XAL. No
obstant això, qualsevol forma de promoció que incideixi en els drets al nom i la pròpia imatge de les
persones implicades serà tractada de forma respectuosa i de conformitat amb la legislació vigent.
VUITENA. Imatge corporativa.
El PROGRAMA serà identificat sempre i a tots els efectes com a programació de La Xarxa, sense
perjudici del reconeixement dels drets morals que corresponguin als autors i/o a LA PRODUCTORA. En
qualsevol cas, la marca La Xarxa figurarà sempre en qualsevol tipus de promoció i haurà d’aparèixer, de
forma única, en tots els micròfons o suports identificatius de qualsevol tipus utilitzats per a la producció
del PROGRAMA.
NOVENA. Notificacions.
1. Per la producció, realització i coordinació del PROGRAMA i tot allò que se’n derivi del mateix, inclòs el
correcte lliurament del mateix o la seva comunicació a tercers, les parts designen les següents adreces
de correu: LA PRODUCTORA: jcal@segre.com / la XAL: tmiedes@laxarxa.cat
La XAL no serà responsable de totes aquelles comunicacions o trameses de material que no siguin
lliurades directament a l’anterior adreça. En conseqüència, correspondrà a LA PRODUCTORA assumir els
perjudicis causats, a ella o a la XAL, per les comunicacions o trameses de material que no siguin lliurats
directament a l’adreça indicada.
Com a domicili de notificacions, correspondència i facturació s’estableixen els que figuren a
l’encapçalament d’aquest contracte. En especial seran vàlides les comunicacions realitzades per correu
electrònic. A aquests afectes la PRODUCTORA designa com a adreça per a qualsevol comunicació
relacionada amb aquest contracte l’adreça de correu electrònic jcal@segre.com i la XAL l’adreça
administracio@laxarxa.cat.
DESENA. Resolució del contracte.
1. El present contracte s’extingirà, amb caràcter general, per les següents causes:
a)
b)
c)

d)

El venciment del termini de vigència establert.
El mutu acord d’ambdues parts.
La renúncia unilateral i anticipada de qualsevol d’elles, mitjançant comunicació prèvia, per
escrit, amb un preavís mínim de quinze dies (2) respecte la data en la que es pretengui la seva
finalització.
A opció de la part complidora, l’incompliment de qualsevol de les obligacions que legal o
contractualment corresponen a l’altra part.

2. Per causa de la naturalesa dels serveis contractats les parts acorden que en el supòsit d) del paràgraf
anterior, la part renunciant o incomplidora haurà d’indemnitzar a l’altra amb una quantitat equivalent al
20% de l’import total del contracte.
3. Són causes de resolució unilateral del contracte, per part de la XAL, les següents:
a)
b)
c)

La declaració de concurs o insolvència de LA PRODUCTORA en qualsevol altre procediment.
La manca d’adequació per part de LA PRODUCTORA respecte de la qualitat tècnica, artística i
lingüística del PROGRAMA, d’acord amb l’establert en el present contracte.
La manca de dotació pressupostària de la XAL que no permeti fer efectiva la despesa derivada
del contracte.
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d)

La pèrdua de LA PRODUCTORA de la condició d'entitat adherida al Protocol General de Serveis
de la XAL per qualsevol causa, sense que es generi cap dret d'indemnització a favor seu.

4. LA PRODUCTORA s’obliga a incloure les condicions de suspensió del PROGRAMA i resolució del
contracte abans estipulades en tots els contractes tècnics i artístics que formalitzi amb tercers per a la
producció del PROGRAMA. En cas de no fer-ho, i en qualsevol cas, La XAL no serà responsable davant
cap reclamació de tercers afectats per l’exercici de les facultats de resolució contemplades.
ONZENA. Protecció de dades de caràcter personal.
1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les
seves dades personals s'inclouran a un fitxer titularitat de la Xarxa Audiovisual Local i seran objecte de
tractament per gestionar els pagaments i gestió econòmica i contractació corresponent. Les seves dades
no seran cedides a persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense el seu consentiment si no
ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o altres drets
reconeguts per la normativa adjuntant còpia del DNI dirigint-se a Travessera de les Corts, 131-159,
Recinte Maternitat - Pavelló Cambó, 08028 Barcelona, o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic:
serveisjuridics@laxarxa.com.
2. La persona responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat dels
fitxers, obligant-se a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les finalitats
del fitxer.
3. LA PRODUCTORA garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals proporcionades i es comprometen a mantenir-les degudament
actualitzades.
DOTZENA. Validesa del contracte.
El present contracte constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre les parts, i
substitueix totes les propostes orals o escrites, i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues
amb anterioritat a la data actual.
La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les seves clàusules, que no sigui de naturalesa
essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense que això invalidi o afecti de
cap forma a la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les
referides clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del contracte.
TRETZENA. Legislació i jurisdicció.
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà principalment pel seu clausulat i les normes
mercantils i civils aplicables als de la seva naturalesa.
Per a la resolució de les seves diferències i controvèrsies, les parts renuncien expressament als seus
furs, i se sotmeten voluntàriament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document, en duplicat exemplar, en el lloc
i la data que figura al principi d’aquest contracte.
Xavier Escribà i Vivó
Xarxa Audiovisual Local, SL

Marc Solsona Aixalà
Ajuntament de Mollerussa”

-----------------------
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4.

CESSIÓ DEL CONTRACTE DE COOPERACIÓ RADIOFÒNICA D’UN PROGRAMA
ANOMENAT “AQUÍ, A L’OEST” ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA – RÀDIO PONENT A LERINFORM LLEIDA, SLU

Es dóna compte de la cessió del contracte de coproducció radiofònica del programa
anomenat “Aquí a l’oest” formalitzat amb la Xarxa Audiovisual Local, SLU, per regular les
condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió del programa radiofònic, així com la
cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents a la realització del programa a
Lerinform Lleida, SLU.
Considerant l’interès per a la formalització d’aquest contracte, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar la cessió del contracte de coproducció radiofònica del programa anomenat
“Aquí a l’oest” formalitzat amb la Xarxa Audiovisual Local, SLU, per regular les condicions de
coproducció, cessió, distribució i emissió del programa radiofònic, així com la cessió dels
drets de propietat intel·lectual corresponents a la realització del programa a Lerinform
Lleida, SLU.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el contracte.
Tercer. Notificar el present acord a la Lerinform Lleida SLU als efectes oportuns.
ANNEX
“CESSIÓ DEL CONTRACTE DE COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA D’UN PROGRAMA ANOMENAT
“AQUÍ, A L’OEST” ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA – RÀDIO PONENT A LERINFORM LLEIDA, SLU
Lleida, 31 de juliol de 2017
REUNITS
D’una banda, L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA – RÀDIO PONENT, amb CIF P2517200H i domicili a
Mollerussa (25230), Plaça de l’Ajuntament, núm. 2, representada pel Sr. Marc Solsona Aixalà, com a
Alcalde del mateix.
De l’altra, LERINFORM LLEIDA, SLU, amb CIF B25066184 i domicili a Lleida(25007), Carrer del Riu,
6, representada pel Sr. Juan Antonio Cal Sánchez, com a Representant segons escriptura de
nomenament de càrrec, autoritzada pel Notari de Lleida, Sr. Manuel Soler Lluch, de data 29 de
novembre de 2016, amb número de protocol 2905.
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar i obligar-se i
MANIFESTEN
I.- Que l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA – RÀDIO PONENT MOLLERUSSA (en endavant, l’AJUNTAMENT),
ha presentat a la XAL un projecte per a la producció d’un magazín territorial en col·laboració amb altres
entitats.
II.- Que l’AJUNTAMENT és una entitat adherida al Protocol General de Serveis d ela XAL i d’acord amb
l’establert a l’esmentat Protocol General, la XAL actua com a estructura de concertació, cooperació i
coordinació d eles seves entitats adherides en benefici del mateix sector per tal de garantir-ne la seva
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viabilitat i singularitat en el territori i col·labora amb elles compartint els objectiu si estratègies que
permeten optimitzar els recursos disponibles en benefici d’una millor oferta de continguts i serveis; i, en
tant que estructura de coordinació, coprodueix o encarrega la producció de programes a les televisions
de proximitat o a aquelles productores que presentin propostes d’interès per a la XAL i/o per a les seves
entitats adherides.
III.- Que LERINFORM LLEIDA, S.L.U. (en endavant productora) és una societat que està capacitada per
executar l’objecte del contracte.
IV.- Que LA PRODUCTORA ha adquirit la totalitat dels drets de propietat intel·lectual, industrial i
d’imatge que necessàriament hagi d’aportar per al desenvolupament de la seva activitat professional i el
resultat que se’n derivi.
V.- Que és d’interès de l’Ajuntament CEDIR a la productora que realitzi el programa radiofònic que a
continuació s’especifica per a la qual cosa les parts formalitzen el present contracte de coproducció, en base
a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte.
El present contracte té per objecte regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i emissió
d’un programa radiofònic amb les següents característiques:
- Títol: “AQUÍ, A L’OEST” (en endavant, el PROGRAMA).
- Sinopsi: El PROGRAMA, és un magazine que s’emet en directe des de Ràdio Tàrrega i compta amb la
participació de EMUN FM Ràdio, Ràdio Ponent, UA1 Lleida i Ràdio Rosselló.
- Periodicitat: diària, de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00h.
- Temporada: Estiu 2017.
- Període previst d’emissió: del 31/07/2017 al 08/09/2017.
Així mateix, és objecte del present contracte la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents
a la realització del PROGRAMA.
-

Forma part integrant del present document, i es acceptat per les parts com a clàusules
vinculants del mateix, el contracte subscrit entre l’Ajuntament de Mollerussa i XARXA
AUDIOVISUAL LOCAL, SL amb el mateix objecte, i que s’adjunta com a annex I al
present document.

SEGONA. Condicions generals de la producció.
1. El PROGRAMA es produirà als estudis de Ràdio Tàrrega (entitat encarregada de coordinar la
realització de les tasques de producció del PROGRAMA amb les altres ràdios participants) i s'emetrà en
directe per totes les emissores implicades en la producció, d’acord amb el projecte presentat a la XAL.
2. Correspon a LA PRODUCTORA fer-se càrrec dels serveis i prestacions de direcció, conducció i locució,
redacció, guionització, producció, documentació i tots aquells que se'n derivin per a l’elaboració i
emissió del PROGRAMA, els quals prestarà amb el seu propi personal i/o col·laboradors els quals duran a
terme les tasques assignades sota les directrius de la persona responsable de la direcció/conducció del
PROGRAMA.
3. Sense perjudici de l’anterior, LA PRODUCTORA, assumirà, mitjançant el seu equip (i en coordinació
amb els responsables de l’àrea digital de la XAL), les tasques d’actualització diària i manteniment dels
continguts del PROGRAMA a Internet (web, bloc, xarxes socials, etc.) que se’n derivin o siguin inherents
a la seva producció audiovisual. Aquestes tasques comportaran la introducció de les previsions de
continguts, el manteniment de la ràdio a la carta amb explicitació dels continguts de cada fitxer d’àudio,
l’elaboració d’informació per a la seva difusió, el manteniment actiu de la interacció amb els oients, la
difusió dels continguts a través de les xarxes socials del PROGRAMA, la pujada de fotos, vídeos o altres
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formats de continguts relacionats amb el PROGRAMA, la presentació d’enquestes i fòrums i la
incorporació de links recomanats. Tot l’anterior, a fi i efecte de proporcionar la millor informació i
promoció del PROGRAMA.
4. LA PRODUCTORA s'obliga a mantenir l’Ajuntament informat de qualsevol modificació substancial que
pugui afectar a la producció del PROGRAMA.
TERCERA. Autonomia.
La relació contractual derivada del present contracte és una relació purament mercantil, per la qual cosa
LA PRODUCTORA conserva plenament la seva independència d’actuació i organització.
Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà únicament de LA PRODUCTORA a tots
els efectes, no produint-se en cap cas entre l’Ajuntament i aquest personal les obligacions pròpies d’una
relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena.
QUARTA. Vigència.
Amb independència de les estipulacions relatives als drets d’explotació, el present contracte serà vigent
des de la data de la seva signatura fins el dia 8 de setembre de 2017.
CINQUENA. Drets d’explotació.
1. LA PRODUCTORA declara i està en disposició d’acreditar que compta amb les autoritzacions i cessions
de drets d’autor que corresponguin a tercers, de qualsevol obra preexistent i original (guió, argument,
música o de qualsevol tipus) que d’alguna forma s’hagi incorporat al PROGRAMA. Igualment, LA
PRODUCTORA s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit les autoritzacions i cessions de drets d’autor que
corresponguin al personal que li presti els serveis relacionats amb l’objecte d’aquest contracte. En
qualsevol cas, es presumirà que LA PRODUCTORA ha adquirit en exclusiva els drets pertinents i amb
facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, davant de qualsevol
reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se per tercers, hagin o no
participat directament en la realització de la producció.
Tot l’anterior, per a un àmbit territorial universal i durant el temps màxim de vigència que la legislació
permet per a l’explotació dels drets.
2. Així mateix, i d'acord amb els articles 88 i següents de la Llei de Propietat Intel·lectual, la cessió dels
drets d'explotació presumeix l'autorització dels guionistes per a realitzar, en la forma d'emissió de
l'obra, les modificacions estrictament exigides pel sistema de programació del mitjà, sense perjudici, en
tot cas, dels drets morals reconeguts en l’article 14.4 de l'esmentada llei, que únicament podran ser
exercitats sobre la versió definitiva. A aquests efectes, LA PRODUCTORA portarà a terme les accions que
resultin oportunes per tal d’evitar i/o perseguir actuacions de tercers en relació als drets de propietat
intel·lectual que es derivin del programa i que tinguin relació amb la seva prestació.
3. LA PRODUCTORA cedeix a l’Ajuntament i aquesta adquireix, en exclusiva i amb facultat de cessió a
tercers, durant el màxim temps de protecció establert per la legislació vigent i per a la seva explotació
en qualsevol país del món, per qualsevol mitjà o canal de difusió, tots els drets d'explotació (i de forma
especial, els de comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, inclosos el subtitulat o
doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin correspondre sobre el PROGRAMA i la
totalitat dels seus components creatius.
4. L’Ajuntament, com a titular per tant de tots els drets d'explotació sobre el PROGRAMA, el podrà
promoure i comercialitzar, de forma exclusiva per si mateixa o fent ús de la facultat de cessió a tercers,
com consideri més convenient, mitjançant qualsevol tipus de comunicació pública, difusió i/o
transmissió (analògica o digital), gratuïta o amb contraprestació, a través de ràdio, satèl·lit o cable,
televisió, Internet, xarxes socials, cinema, vídeo, DVD, telefonia mòbil i en qualsevol suport o format,
procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat.
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5. L’import total del contracte inclourà expressament, a més de la remuneració pels serveis contractats,
tota remuneració que, en concepte de drets d’autor o altres drets de Propietat Intel·lectual, industrial i
imatge, correspongui als respectius autors i/o titulars per la seva cessió a l’Ajuntament.
SISENA. Contraprestacions econòmiques.
1. LA PRODUCTORA percebrà, com a import d’aquest contracte, la quantitat de TRES MIL EUROS
(3.000.-€), més l’IVA del 21%.
2. Aquest import s’abonarà prèvia presentació de factura a l’Ajuntament, a 30 dies de la data de
recepció de la factura sempre i quan aquesta hagi estat presentada abans del dia 10 del mes següent al
del servei objecte de contractació. S’estableix el dia 5 com a únic dia de pagament mensual. En la
factura es desglossarà l’import corresponent a l’IVA.
3. L’import total del contracte suposa que LA PRODUCTORA assumirà totes les despeses, retribucions i
costos de qualsevol tipus que origini la contractació dels mitjans humans, materials i tècnics necessaris
per a la realització de la producció, incloent totes les retribucions de drets d’autor i d’imatge, propietat
intel·lectual o industrial, de la pròpia productora o del autors/titulars dels drets, amb total
responsabilitat de les seves obligacions de caràcter laboral, civil, mercantil i fiscal. LA PRODUCTORA en
cap cas podrà, per tant, exigir el pagament de quantitats addicionals per la producció, cessió i
lliurament del PROGRAMA en les condicions estipulades. Queda exclosa de forma expressa d’aquesta
obligació, la remuneració derivada per la comunicació pública del PROGRAMA, que serà directament
satisfeta per la XAL o, en el seu cas, per les entitats adherides, a les entitats de gestió de drets
corresponents i, posteriorment, liquidada per aquestes als seus legítims creditors.
4. LA PRODUCTORA ha declarat i acreditat trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions
fiscals i laborals que l’habiliten per a la realització de l’activitat professional objecte del present
contracte.
SETENA. Resolució del contracte.
1. El present contracte s’extingirà, amb caràcter general, per les següents causes:
a)
b)
c)

d)

El venciment del termini de vigència establert.
El mutu acord d’ambdues parts.
La renúncia unilateral i anticipada de qualsevol d’elles, mitjançant comunicació prèvia, per
escrit, amb un preavís mínim de quinze dies (2) respecte la data que es pretengui la seva
finalització.
A opció de la part complidora, l’incompliment de qualsevol de les obligacions que legal o
contractualment corresponen a l’altra part.

2. Per causa de la naturalesa dels serveis contractats les parts acorden que en el supòsit d) del paràgraf
anterior, la part renunciant o incomplidora haurà d’indemnitzar a l’altra amb una quantitat equivalent al
20% de l’import total del contracte.
3. Són causes de resolució unilateral del contracte, per part de la XAL, les següents:
a)
b)
c)

La declaració del concurs o insolvència de LA PRODUCTORA en qualsevol altre
procediment.
La manca d’adequació per part de LA PRODUCTORA respecte de la qualitat tècnica,
artística i lingüística del PROGRAMA, d’acord amb l’establert en el present contracte.
La manca de dotació pressupostària de la XAL que no permeti fer efectiva la despesa
derivada del contracte.

VUITENA. Protecció de dades de caràcter personal.
1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les
seves dades personals s'inclouran a un fitxer titularitat de la Xarxa Audiovisual Local i seran objecte de
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tractament per gestionar els pagaments i gestió econòmica i contractació corresponent. Les seves dades
no seran cedides a persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense el seu consentiment si no
ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o altres drets
reconeguts per la normativa adjuntant còpia del DNI dirigint-se a Travessera de les Corts, 131-159,
Recinte Maternitat - Pavelló Cambó, 08028 Barcelona, o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic:
serveisjuridics@laxarxa.com.
2. La persona responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat dels
fitxers, obligant-se a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les finalitats
del fitxer.
3. LA PRODUCTORA garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals proporcionades i es comprometen a mantenir-les degudament
actualitzades.
NOVENA. Validesa del contracte.
El present contracte constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre les parts, i
substitueix totes les propostes orals o escrites, i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues
amb anterioritat a la data actual.
La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les seves clàusules, que no sigui de naturalesa
essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense que això invalidi o afecti de
cap forma a la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les
referides clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del contracte.
DESENA. Legislació i jurisdicció.
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà principalment pel seu clausulat i les normes
mercantils i civils aplicables als de la seva naturalesa, i supletòriament la legislació de contractes del
sector públic i de procediment administratiu.
Per a la resolució de les seves diferències i controvèrsies, les parts renuncien expressament als seus
furs, i se sotmeten voluntàriament als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document, en duplicat exemplar, en el lloc
i la data que figura al principi d’aquest contracte.
Juan Cal Sanchez
Lerinform Lleida SLU

Marc Solsona Aixalà
Ajuntament de Mollerussa”

--------------5.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2561
(29/2017), CENTRE DE TERÀPIES NATURALS AMB VENDA D’ARTICLES
RELACIONATS (CANVI DE NOM), C/ FERRAN PUIG, 10, LOCAL 1 A PETICIÓ DE
CARIPIG 2016, SL.

En data 11 de juliol de 2017 la Sra. Montserrat Navarro, en representació de la societat
Caripig 2016, SL presenta la comunicació municipal de canvi de nom amb règim de
comunicació prèvia per a l’activitat de centre de teràpies naturals amb venda d’articles
relacionats al carrer de Ferran Puig, 10, local 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat a el canvi de nom de la comunicació prèvia en data 11 de
juliol de 2017 , següent:
Número d’expedient: 2561/29/2017
Titular: Caripig 2016, SL
Denominació: centre de teràpies naturals amb venda d’articles relacionats
Emplaçament: carrer de Ferran Puig, 10, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
2491/16.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“Informe resolució:
TITULAR:
CARIPIG 2016, S.L.
ACTIVITAT:
CENTRE DE TERÀPIES NATURALS AMB VENDA D’ARTICLES RELACIONATS
EMPLAÇAMENT:
C/ Ferran Puig núm. 10 local 1
Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Cristina Navarro López (exp. 2491/2016)
EXPEDIENT:
2561/2017
NOVA ACTIVITAT

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 13 de juliol de 2017 la tècnic M. Alba Tuca Creus, enginyera municipal,
vista la documentació presentada referida a l’expedient 2561/2017 de canvi de nom de l’expedient
anterior instat per Cristina Navarro López (exp. 2491/2016).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels nous
titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a l’interessat que
l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
-ACTIVITAT: Centre de consultes terapèutiques d’acupuntura, reiki (aromateràpia) i ayurveda
(massatges) amb classes de taitxi, ioga, chi kung (control respiració) i meditació, amb zona de venda
de productes relacionats amb aquestes teràpies.

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant

Dependències

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

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)
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Ús del local confrontant

Dependències

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

-

-

-

-

-

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

Sales d’estar
35
35
30
Habitatge o ús residencial
Dormitoris
30
30
25
35
35
35
Despatxos professionals
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i vibracions, caldrà fer controls periòdics realitzats
per una Entitat Ambiental de Control, amb la presència del tècnic municipal, per tal
d’aplicar les mesures correctores que siguin necessàries.
Les activitats de la sala de teràpies es realitzaran sense equips reproductors de so i
sense música ambiental, amb grups de màxim 10 persones i mantenint les portes i
finestres d’aquest espai tancades.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal..
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i resta de domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, climatització, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. “

---------------------6.

SOL·LICITUD DEL SR. JOSEP GRAÑÓ TORRENT, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS SOBRE ELS NÍNXOLS 2.690 I 2.694 FILA 4ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada pel Sr. Josep Grañó Torrent, vers l’adquisició de concessió
de drets funeraris sobre els nínxols núm. 2.690 i 2.694 de la fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.690

Josep Grañó Torrent

514,00

7,39

4ª
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2.694

4ª

Josep Grañó Torrent

514,00

7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
7.

SOL·LICITUD DE LA SRA. MARIA TERESA CAPDEVILA TORRES, DEMANANT
AUTORITZACIÓ CANVI TITULARITAT DRETS SOBRE ELS NÍNXOLS 2.683 I
2.687 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Maria Teresa Capdevila Torres, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.683 i 2.687 fila 1ª del cementiri municipal, que
en l’actualitat van a nom del seu Pare Jaume Capdevila Felip, segons Manament d’Ingrés
num 2948 de de 5 de maig de 1999.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.683 i 2.687
fila 1ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
8.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, EL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, I EL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE RELATIU A LA
PROBLEMÀTICA DERIVADA DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL GRUP SANT
ISIDORI

Es dóna compte de l’interès de formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mollerussa, el Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de
conservació del Grup Sant Isidori.
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les entitats intervinents
amb l’objectiu de dur a terme les actuacions de valoració de l’estat de degradació dels
immobles que configuren el Grup Sant Isidori de Mollerussa, tramitat, si s’escau, el
corresponent procediment de declaració de ruïna dels edificis i el reallotjament de les
famílies ocupants a altres habitatges dins del mateix municipi.
Considerant l’interès social de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa, el
Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de conservació del Grup
Sant Isidori, conforme a les clàusules que figura en l’annex d’aquest acord.
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Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni de
col·laboració i el seu annex, aprovat.
Tercer. Notificar el present acord al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, EL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, I EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE RELATIU A LA PROBLEMÀTICA DERIVADA DE L’ESTAT DE
CONSERVACIÓ DEL GRUP SANT ISIDORI
Mollerussa, ………de ............. de 2017
REUNITS
D’una part, el senyor Marc Solsona i Aixalà, Alcalde-President de l’Ajuntament de Mollerussa.
D’una altra part, el senyor Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
I d’una altra part, la senyora Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENEN I ACTUEN
D’una part, el senyor Marc Solsona i Aixalà, Alcalde-President de l’Ajuntament de Mollerussa, qui actua
en nom i representació de l’esmentat Ajuntament en ús de les atribucions que li atribueixen els articles
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya.
El senyor Josep Rull i Andreu, nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per Decret 3/2016, de 13 de gener.
La senyora Meritxell Borràs i Solé, nomenada consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge per Decret 3/2016, de 13 de gener .
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest conveni
i, en conseqüència,
EXPOSEN
I.- El Grup Sant Isidori es configura per un conjunt d’immobles situats entre els carrers del Comerç,
Barcelona, Santa Anna i Abat Oliva de Mollerussa, format per quatre blocs de 40 habitatges cadascun,
distribuïts en cinc escales de 8 habitatges cadascuna, que foren promoguts pel Ministerio de la Vivienda
entre l’any 1952 i 1960.
II.- Diversos estudis elaborats als darrers anys sobre l’estat de conservació d’aquest Grup conclouen
que aquests edificis, que no han estat sotmesos a actuacions de manteniment globals ni continuades en
el temps, presenten un estat de conservació molt precari que requereix d’obres de rehabilitació
importants en tots els blocs, no només pel que fa a l’habitabilitat dels habitatges, sinó en la seva
estructura, fet que fa necessària l’actuació per raons d’urgència en determinats espais dels edificis.
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Atès l’estat actual dels immobles, s’estima que el pressupost d’execució de les obres d’adequació pot
representar una repercussió econòmica per habitatge superior el seu propi valor de mercat atesa la
dinàmica recessiva del mercat immobiliari del conjunt del municipi i la ubicació del Grup de Sant Isidori
a l’espectre més baix d’aquest mercat.
III.- Davant aquesta complexa situació i tenint en compte que l’execució de les obre d’adequació
necessàries poden excedir del deure de conservació de les edificacions, s’escau valorar una possible
declaració de ruïna de les edificacions i la posterior gestió de reallotjament dels actuals ocupants, procés
que supera la capacitat ordinària dels serveis municipals i que per tant és necessari abordar de forma
global i concertada per les administracions competents.
IV.- L’Ajuntament de Mollerussa, sota el principi d’autonomia per a la gestió de llurs interessos,
exerceix competències en urbanisme, habitatge i seguretat pública i ha de vetllar perquè els edificis
estiguin en condicions d’ús i de salubritat, així com de conservació i seguretat, en garantia de l’interès
públic de la seguretat de les persones.
V.- D'acord amb les competències que té atribuïdes la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el foment de l'habitatge assequible
constitueix un dels eixos fonamentals de la seva política d'habitatge, destinada a facilitar l'accés a
l’habitatge digne i sostenible.
VI.- La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de
desembre, de promoció de l’activitat econòmica, té com objecte garantir el dret de tota persona a
accedir a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats.
VII.- La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, té competència
en matèria d’urbanisme i en exercici de les seves funcions fomenta l’acció dels ens locals i coopera en
l’exercici de llurs competències en aquesta matèria.
VIII.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic creada per la Llei 13/2009, de
22 de juliol, que té com una de les seves funcions el desenvolupament d’actuacions destinades a evitar
que cap persona resti exclòs d’un habitatge per motius econòmics i garantir l’estabilitat i la seguretat
dels residents més vulnerables.
IX.- L’Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat creada per la Llei 4/1980, de
16 de desembre, i adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat que té, entre d’altres, les funcions
de programar actuacions de remodelacions urbanes, programar i executar actuacions de rehabilitació de
nuclis antics i qualsevol altra que li encomani la Llei o el Govern de la Generalitat.
Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les entitats intervinents amb
l’objectiu de dur a terme les actuacions de valoració de l’estat de degradació dels immobles que
configuren el Grup Sant Isidori de Mollerussa, tramitar, si s’escau, el corresponent procediment de
declaració de ruïna dels edificis i el reallotjament de les famílies ocupants a altres habitatges dins el
mateix municipi.
SEGONA.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
L’Ajuntament de Mollerussa mitjançant la subscripció del present conveni es compromet a:
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a)

En virtut del que determina l’article 95 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, adoptar les mesures preventives i de
seguretat necessàries als efectes de garantir la seguretat de les persones.

b)

Emetre els corresponents informes tècnics i jurídics necessaris per justificar el procediment de
declaració de ruïna, si s’escau.

c)

Incoar d’ofici i tramitar el corresponent procediment de declaració de ruïna, si s’escau, dels
immobles que formen el Grup Sant Isidori i posterior ordre d’execució.

d)

Executar, en el seu cas i de manera subsidiària, les obres d’enderroc dels edificis, prèvia
redacció dels corresponents projectes tècnics.

e)

Posar a disposició de l’actuació un local per a ubicar l’Oficina de gestió.

f)

Facilitar qualsevol informació que pugui resultar necessària per al desenvolupament de
l’objecte del conveni.

TERCERA.- COMPROMISOS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Institut Català del Sòl, mitjançant la subscripció
d’aquest conveni es compromet a:
a)

Prestar suport jurídic per la tramitació del procediment de declaració de ruïna i posterior
execució d’obres d’enderroc dels edificis.

b)

Prestar assistència tècnica i jurídica en la definició de l’estratègia i programació de la
intervenció.

c)

Coordinar i gestionar una Oficina de gestió de l’actuació al Grup Sant Isidori, amb la finalitat
d’impulsar l’actuació i de donar suport en la interlocució i acompanyament de les persones
ocupants i propietàries durant el procés d'intervenció.

d)

Aquelles altres actuacions que esdevinguin necessàries per a la consecució de l’objecte
d’aquest conveni.

QUARTA.- COMPROMISOS
PÚBLIQUES I HABITATGE

DEL

DEPARTAMENT

DE

GOVERNACIÓ,

ADMINISTRACIONS

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a través de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, mitjançant la subscripció d’aquest conveni es compromet a:
a)

Obtenir, arranjar i posar a disposició d’aquesta operació, els habitatges necessaris pel
reallotjament en règim de lloguer dels ocupants dels immobles del Grup Sant Isidori.

b)

Gestionar l’adjudicació dels habitatges de reallotjament a favor dels afectats per aquesta
operació i formalitzar els corresponents contractes de lloguer.

c)

Atorgar els ajuts implícits pel pagament de les rendes de lloguer a aquelles famílies que
reuneixin els requisits d’accés a aquests tipus d’ajuts.

d)

Aquelles altres actuacions que esdevinguin necessàries per a la consecució de l’objecte
d’aquest conveni.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

CINQUENA.- DESPESES ECONÓMIQUES
Les despeses que es deriven de l’execució de l’objecte del present conveni formen part de les
competències i tasques que corresponen a cadascuna de les entitats que intervenen i, per tant, la
formalització d’aquest conveni no genera cap despesa econòmica addicional.
SISENA.- SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI
Es crea una comissió de seguiment del conveni integrada per dos representants de l’Ajuntament de
Mollerussa, dos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i dos del
Departament de Territori i Sostenibilitat, que seran designats per les parts. La secretaria d’aquesta
Comissió serà gestionada per l’Ajuntament de Mollerussa, procedint a les corresponents convocatòries,
actes i acompliment d’acords.
Aquesta Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any, i vetllarà perquè el conveni s’executi en
els seus termes i resoldrà les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni.
Per al seguiment de l’execució de les actuacions contemplades en aquest conveni es crea una comissió
tècnica integrada per dos representants de l’Ajuntament de Mollerussa, dos de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, dos de l’Institut Català del Sòl i el responsable de l’Oficina de gestió del Grup Sant Isidori,
que es reunirà, com a mínim, quatre vegades l’any. En el sí d’aquesta comissió es fixaran els criteris de
gestió i es tractaran totes les qüestions relatives a la casuística i el procediment, analitzant alternatives i
concertant solucions concretes per a cada cas. Així mateix, aquesta comissió també resta habilitada per
a definir les actuacions i accions complementàries que esdevinguin necessàries en el transcurs del
temps.
SETENA.- VIGÈNCIA I EFICÀCIA
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys a partir de la data de la seva signatura i aprovació. No
obstant, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, les parts podran acordar la
seva pròrroga expressa per un termini de fins quatre anys addicionals.
La validesa i l’eficàcia d’aquest conveni resta condicionada a la de l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de
Mollerussa.
VUITENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

El compliment del seu objecte.
Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent, i si escau, de les seves
pròrrogues.
Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni i/o les disposicions
legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el compliment efectiu i,
en el cas que no es produeixi, haurà de comunicar a l’altra part la seva intenció de resoldre
anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 15 dies.
Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra part amb
una antelació mínima de tres mesos, perquè existeixin causes excepcionals i justificades que
dificulten o impossibiliten el compliment del contingut del conveni.
La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
Les generals establertes per la legislació vigent.
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NOVENA.- PUBLICITAT
En aplicació de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques, aquest conveni es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al Web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
DESENA.- CONTROVÈRSIES
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la interpretació
d’aquest conveni.
En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment dels pactes d’aquest
conveni, qualsevol de les parts haurà de sotmetre el conflicte a l’examen i enjudiciament de la comissió
de seguiment del conveni.
Aquesta comissió disposarà d’un termini d’un mes, des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud, per
tal de resoldre i notificar la resolució del conflicte a totes i cadascuna de les parts del conveni, essent la
resolució d’eficàcia vinculant per a totes les parts i objecte de recurs davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, en senyal de conformitat, les parts signen aquest conveni, per triplicat exemplar i a un sol efecte, en
el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”

----------------9.

RATIFICACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ
DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN MATÈRIA DE SEGURETAT
VIÀRIA.

Es dóna compte de l’interès de formalitzar un conveni de col·laboració entre el Servei Català
de Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa per al desenvolupament de determinades accions en
matèria de trànsit i seguretat viària.
Amb la col·laboració dels dos ens es desenvoluparà una participació millor i més efectiva
d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de seguretat viària amb
la col·laboració en matèria de controls de velocitat amb incorporació d’aparell cinemòmetre,
en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre i en matèria de controls
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de
suport.
Considerant l’interès per a la formalització d’aquest conveni, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa
per al desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària,
conforme a les clàusules que figuren en els annexos d’aquest acord referents a controls de
velocitat, d’alcoholèmia i d’estupefaents.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni de
col·laboració i els seus annexos, aprovats.
Tercer. Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, als efectes oportuns.
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“ANNEX
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
REUNITS
D'una banda, la senyora Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l'Ajuntament de Mollerussa.
ACTUEN
La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu
adscrit al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 14/1997, de 24 de
desembre.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Mollerussa, de conformitat amb l'article 21.1 b de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat
Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions
de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles
de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre
l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel
Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català
de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament
d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i
els òrgans del Departament que es determinin per reglament.
2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, s’atribueix als
municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà
d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les
infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una
altra Administració.
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de
trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies ha
posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i
interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació
amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a
la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals, donada la
importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla de
seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats
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públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una
participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de
seguretat viària.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni marc
en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes següents.
PACTES
1. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Mollerussa en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i
seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi d’acord
amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual s’adhereixen les parts.
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en matèria de seguretat
viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a facilitar informació sobre l’accidentalitat
urbana del municipi.
3. Compromisos de l’Ajuntament
Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades per la Policia Local,
l’Ajuntament es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat de trànsit amb víctimes:
a) Quan coneguin d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, han d’introduir les dades de
forma telemàtica al sistema integral de recollida de dades d’accidents de trànsit (SIDAT). Cal
introduir aquestes dades crítiques dels accidents amb víctimes en un termini de 24 hores per als
accidents amb víctimes mortals i de 48 hores en cas d’accidents amb víctimes greus. La resta de
dades (també la dels accidents amb víctimes lleus) s’han de lliurar en el termini màxim de 60 dies o
mitjançant altres aplicacions que disposin de sistemes informàtics que bolquin al SIDAT. Les policies
locals que es connecten als sistemes informàtics de la PG-ME (aplicació d’atestats o Atenea) o al
SIPCAT (a partir de la integració amb el SIDAT) no cal que introdueixin les dades al SIDAT, si ho fan
en el termini indicat anteriorment.
b) Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu mínim de l’equipament
informàtic són a càrrec de l’Ajuntament.
c) L’Ajuntament es compromet a conservar en perfecte estat el material, si s’escau, cedit per l’SCT a
les policies locals.
4. Normes de col·laboració
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legislació vigent, la
normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun dels convenis específics, tenint en
compte la naturalesa de la col·laboració i acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària.
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, prèviament, definida i
regulada en un conveni específic.
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser aprovats i signats pels
representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa.
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5. Contingut dels convenis específics
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present conveni ha de ser
objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que preveu la normativa vigent.
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer període de vigència del
present conveni es desenvolupen als annexos 3, 4 i 5.
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es concretaran en el si de
la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, a què
es fa referència en el pacte sisè.
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha
d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte,
designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de
portar a terme els convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la
seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics en els quals es
concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el contingut i els límits fixats per aquest
conveni. En aquests casos, la comissió, després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera
d’actuar per resoldre-les.
3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, es
consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni als efectes de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys.
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Els convenis de col·laboració anteriors signats entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Servei Català de
Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrats com a annexos al present conveni marc.
8. Extinció del conveni
1. El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els supòsits
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Per acord unànime de les parts.
Per finalització de les accions previstes.
Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni, i
un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte novè.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
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f)

Per causes generals establertes en la legislació general.

2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb dos
mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió o, en el seu defecte, el responsable
del mecanisme de seguiment, vigilància i control, havent de garantir la correcta finalització de les
accions pendents d’execució, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i
control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre d’altres, els supòsits anteriors.
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va
adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.
10. Protecció de dades
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest
conveni resten subjectes al que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i les seves normes de desenvolupament, sens perjudici de l’aplicació de la
legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa.
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un tractament o edició informàtics, ni
transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’acció.
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva conservació, a altres
persones.
11. Finançament o implicacions econòmiques
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa no comporta ni preveu
cap despesa econòmica entre les parts.
12. Interpretació i jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació 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, en
virtut del que estableix l’article 4.1, i sens perjudici que s’hi apliquin els seus principis compatibles per
tal de resoldre els dubtes i buits que es puguin presentar.
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la normativa sectorial corresponent, així com per les normes generals de
dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general.
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió
o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, les possibles
controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos
possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar,
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat i a un sol
efecte.
Mollerussa, 11 de juliol de 2017
(Per autorització del conseller d’Interior,
per Resolució de 26 d’octubre de 2015)
Eugenia Doménech Moral
Directora

Marc Solsona Aixalà
Alcalde “

“ANNEX 3
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS DE VELOCITAT
AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(...) “
“ANNEX 4
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS
D’ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(...) “

“ANNEX 5
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS
D’ESTUPEFAENTS AMB APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I
MATERIAL DE SUPORT AMB L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(...) “

---------------10.

CONVENI PER A L’ÚS DE LA PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS DE
PONENT ESCOLA D’INCIACIÓ ESPORTIVA.

Es dóna compte el Conveni per a l’ús de la Pista d’Atletisme Municipal entre l’Ajuntament de
Mollerussa i l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva.
L’objecte del present Conveni es autoritzar per l’Ajuntament de Mollerussa a l’Associació
Atlètica Xafatolls l’ús regular de la Pista Municipal d’Atletisme per les seves activitats de
promoció i pràctica de l’atletisme. Dins del seu horari de pràctica habitual, el Club haurà de
gestionar els espais fent compatible el seu ús amb la probable utilització per part d’altes
usuaris o entitats permetent una gestió compartida amb l’Ajuntament de Mollerussa de totes
aquelles tasques específicament associades al seu convenient estat de seguretat,
conservació i manteniment.
Considerant l’interès social de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni per a l’ús de la Pista d’Atletisme Municipal entre l’Ajuntament de
Mollerussa i l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva, conforme a
les clàusules que figura en l’annex d’aquest acord.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom
i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni de
col·laboració i el seu annex, aprovat.
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Tercer. Notificar el present acord a l’Associació Atlètica Xafatolls, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals i Regidories competents.
“ANNEX
CONVENI PER A L’ÚS DE LA PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS DE PONENT ESCOLA D’INCIACIÓ
ESPORTIVA
A la ciutat de Mollerussa, 12 de juliol de 2017.
REUNITS
El senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa i el senyor Juli Niubó Caba,
president de l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva; reconeixent-se
mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest acte i de les seves lliures
voluntats, procedeixen per aquest document a formalitzar el present conveni per ús de la pista
municipal d’atletisme per al desenvolupament de les activitats de pròpies del club durant l’any 2017.
MANIFESTEN
Primer. Que l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva, en endavant
Associació Atlètica Xafatolls, té com a objectius el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada
de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre i en concret de l’atletisme.
Segon. Que Associació Atlètica Xafatolls representa l’esport de l’atletisme de Mollerussa i el seus
esportistes promocionen Mollerussa per tot el territori català, participant en nombrosos campionats de
caràcter territorial i nacional.
Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa, dins del marc de les competències pròpies que li atribueixen
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, vol ajudar a l’esport, a
la vegada que fomentar el turisme i el comerç de la ciutat.
L’Ajuntament de Mollerussa considera que l’organització de les activitats promogudes des de l’Associació
són d’interès social per la ciutat, i per tant, l’Ajuntament vol col·laborar amb l’Associació Atlètica
Xafatolls a efectes de l’organització d’aquestes activitats (Cros Memorial Culleré, Baixada de la Flama
del Canigó, Caminada a la Llum de la Lluna, Mitja Marató i Cursa de l’Indiot).
Per tot això exposat, l’Ajuntament de Mollerussa i l’ Associació Atlètica Xafatolls signen aquest conveni
de col·laboració d’acord amb les següents clàusules.
CLÀUSULES
Primera. – Objecte del conveni
Es objecte del present conveni autoritzar per l’Ajuntament de Mollerussa a l’ Associació Atlètica Xafatolls
l’ús regular de la Pista Municipal d’Atletisme per les seves activitats de promoció i pràctica de
l’atletisme. Dins del seu horari de pràctica habitual, el Club haurà de gestionar els espais fent
compatible el seu ús amb la probable utilització per part d’altres usuaris o entitats, permetent una
gestió compartida amb l’Ajuntament de Mollerussa de totes aquelles tasques específicament associades
al seu convenient estat de seguretat, conservació i manteniment.
Segona.- Titularitat de la instal·lació i elements
Que la Pista Municipal d’Atletisme així com els elements que la integren (tanca perimetral, torres de
llum, lavabos, bancs,...) son de titularitat municipal. Els mòduls de magatzem i de vestuaris, així com
el material per la pràctica de l’atletisme són de propietat del club.
Qualsevol modificació de les instal·lacions o l’adquisició de nous elements requerirà la prèvia
autorització de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Respecte a l’equipament mòbil que es troba accessible pels diferents usuaris serà titular i responsable l’
Associació Atlètica Xafatolls.
Tercera. – Tipus de gestió
La firma del conveni no implica la gestió ni la seva cessió dels drets d’ús a tercers de la instal·lació per
part de l’ Associació Atlètica Xafatolls.
Quarta. – Règim d’utilització
a)

Tipus d’activitat
Les activitats que es duran a terme dins la pista seran merament esportives, ja siguin
entrenaments o competicions. En cas que es volgués organitzar alguna activitat diferent s’ha
de comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa.

b)

Programació i horaris
Abans de l’inici de cada temporada des de l’Escola es facilitarà un horari amb els
entrenaments programats. Dins d’aquest horari els responsables de l’Associació Atlètica
Xafatolls han de vetllar pel bon ús i gestionar els espais amb possibles altres usuaris.

c) Usuaris i usuàries
Tots els usuaris/es que accedeixin a la instal·lació hauran d’haver abonat la corresponent
taxa. L’Associació Atlètica Xafatolls aportarà als responsables de l’Ajuntament de Mollerussa
el llistat dels membres que utilitzen al instal·lació. Aquesta llista s’haurà d’actualitzar cada
trimestre.
Cinquena. - Drets i obligacions de les parts:
Drets de l’entitat:
a) L’Associació Atlètica Xafatolls com a contraprestació a la signatura d’aquest conveni se li
aplicarà la bonificació en la taxa aprovada per l’ús en entrenaments o esdeveniments. Els
beneficiaris seran els socis i sòcies de l’ Associació Atlètica Xafatolls, membres de l’escola
d’atletisme i esportistes que es trobin en possessió d’una llicència federativa (triatló o
atletisme) tramitada pel Club.
b)

L’ús preferencial de la instal·lació en totes les franges d’obertura.
1.

Les instal·lacions estan destinades a l’ús previst i quedaran lliures i expedides a disposició
de l’Ajuntament en cas que les necessiti o canviïn les circumstàncies que actualment
permeten aquesta cessió.

2.

Que l’Associació Atlètica Xafatolls ha de subscriure una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil sobre els danys a persones, materials, instal·lacions i perjudicis
causats a tercers en totes les activitats sota control i supervisió de l’entitat.

3.

Que l’Associació Atlètica Xafatolls vetllarà pel bon ús de la instal·lació, hi haurà de fer
complir la normativa a tots els usuaris.

4.

Que l’Ajuntament de Mollerussa facilitarà el subministrament elèctric i d’aigua.

5.

Que l’Associació Atlètica Xafatolls i l’Ajuntament de Mollerussa s’informaran mútuament
dels horaris de les activitats que es tingui previst realitzar de manera puntual i/o
esporàdiques.

6.

Que el l’Associació Atlètica Xafatolls assegura que disposa del personal necessari, titulat i
competent, així com dels mitjans necessaris i auxiliars, per facilitar sota el seu càrrec la
realització de l’activitat d’atletisme i assumeix totes les responsabilitats derivades de
l’organització, desenvolupament i gestió de les activitats en les instal·lacions.
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Sisena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia següent a la signatura i serà vigent durant la
temporada 2017-2018 (1 setembre de 2017 fins 31 d’agost de 2018).
Per la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest acord en lloc i la data
esmentats.
Marc Solsona Aixalà
Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa

11.

Juli Niubó Caba
President de l’Associació Atlètica Xafatolls
Escola d’Iniciació Esportiva”
---------------------

SOL·LICITUD C.B.E CELICOUNTRY PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT CADA
DIMARTS I DIMECRES DE SETEMBRE DE 2017 A JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Araceli Capitan, en representació del
C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de
l’Amistat els dimarts (de les 20.30h fins a les 23.30h) i els dimecres (de les 20.15h fins a les
22.00h) de setembre de 2017 a juny de 2018, per realitzar-hi l’activitat de classes de
country.
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 al C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell, la utilització de la sala de ball de
l’Amistat els dimarts (de les 20.30h fins a les 23.30h) i els dimecres (de les 20.15h fins a les
22.00h) de setembre de 2017 a juny de 2018, per realitzar-hi l’activitat de classes de
country.
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...).
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•

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.
12.

SOL·LICITUD BANC DE SANG I TEIXITS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 20 I 21 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Bobet, en representació del Banc
de Sang i Teixits, en què demanen autorització per utilitzar els espais del Teatre l’Amistat
els dies 20 i 21 de setembre, de les 18.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi la Campanya
de Donació de Sang a Mollerussa.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Banc de Sang i Teixits, la utilització del vestíbul del Teatre l’Amistat els
dies 20 i 21 de setembre, de les 18.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi la Campanya de
Donació de Sang a Mollerussa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
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 DIRECTOR DE FIRA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB MOTIU
DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “CIUTAT DE MOLLERUSSA” EL DIA 24 DE
SETEMBRE DE 2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Poldo Segarra Gonzàlez, Director de la Fira de
Mollerussa, en què demana autorització per a la utilització de les instal·lacions municipals el
dia 24 de setembre, amb motiu de la 16ª edició del CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
“CIUTAT DE MOLLERUSSA”.
La Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 325/2015, de 15 de juny, i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponen, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Patronat Municipal de Fires de Mollerussa, la utilització de les
instal·lacions i equipaments municipals el dia 24 de setembre, per a les finalitats que s’hi
indica:
VESTÍBUL I LA SALA GRAN DEL TEATRE L’AMISTAT, durant tot el dia, per
realitzar-hi les inscripcions dels participants i el lliurament de premis del concurs.
Segon. Notificar el present acord al Director de la Fira de Mollerussa, i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD COL·LEGI FUNDACIÓ VEDRUNA EL CARME MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE DE L’AMISTAT ELS DIES
31 DE GENER I EL 1 I 2 DE FEBRER DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Gemma Majoral, en representació del
Col·legi Fundació Vedruna El Carme Mollerussa, en què demana la utilització del Teatre
l’Amistat els dies 31 de gener, 1 i 2 de febrer de 2018, per realitzar-hi la representació d’una
cantata dels alumnes de Cicle Superior.
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 la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Col·legi Fundació Vedruna El Carme Mollerussa la utilització del Teatre
l’Amistat els dies 31 de gener, 1 i 2 de febrer de 2018, durant tot el dia, per realitzar-hi la
representació d’una cantata dels alumnes de Cicle Superior.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment 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. Deixar sense efectes l’acord aprovat en la Junta de Govern del passat dia 13 de
juliol, corresponent a la utilització de l’espai els dies 23, 24 i 25 de gener de 2018.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER AL CANVI D’UBICACIÓ AL PAVELLÓ PLA D’URGELL EL DIA
22 DE JULIOL DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
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l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per al canvi d’ubicació al
Pavelló Pla d’Urgell el dia 22 de juliol, de les 15.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una
conferència.
També demanen un escenari, 450 cadires, 10 taules, material de sonorització i micròfons.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, la utilització del Pavelló Pla
d’Urgell el dia 22 de juliol, de les 15.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una conferència.
S’acorda facilitar-los un escenari, 450 cadires, 10 taules, material de sonorització i
micròfons.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment 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. Deixar sense efectes l’acord aprovat en la Junta de Govern del dia 6 de juliol de
2017.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

ATORGAMENT AL SR. FRANCISCO GARCIA BOCERO D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00047-7058A.

Vist l’expedient tramitat per Francisco Garcia Bocero (amb DNI 80127058 A ) 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: Francisco Garcia Bocero
DNI: 80127058 A
Núm. expedient: 25137-2017-00047-7058A
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: maig 2020
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
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17.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 27/2017

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 149.134,38€.
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 20 de juliol existeixen 21
factures sense consignació pressupostaria per import global de 17.772,89€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
149.134,38€.

la

relació

de

factures

número

27/2017,

per

import

global

de

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.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA LA PROGRAMA DE SUPORT ALS
TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I
SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2017 (RESOLUCIÓ TSF/1324/2017,
DE 25 DE MAIG).

Vista la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris i vista
l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les
subvencions.
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli als beneficis previstos en
aquesta convocatòria per tal d’executar projectes ocupacionals i de desenvolupament local
en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri
territorial i social.
Vist el document denominat PLA D’EXECUCIÓ ANUAL DE LES ACCIONS OCUPACIONALS I DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL EN EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS”, que es
desplegarà durant l’anualitat 2017-2018 i d’acord amb allò previst a la Base 5 de l’Ordre
EMO/225/2014, de 22 de juliol.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la convocatòria i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. 325/2015 de 15 de juny, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa en la convocatòria,
aprovada mitjançant la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, citada anteriorment, per a
obtenir finançament per a l’execució dels programes i de les accions següents:
Programa

Codi de
l’acció

Programa D:
Programes
d’experienciació
laboral

Denominació de l’acció

D1.1

Millora de l’accessibilitat al barri

D1.2

Accions complementàries a les reformes de l'espai
públic

D2.1

Dinamització ocupacional al barri

D2.2

Promoció de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de
Mollerussa

D2.3

Estudi sobre desigualtats en el col·lectiu jove

Segon. Aprovar el document: “Pla d’Execució Anual de les accions ocupacionals i de
desenvolupament local en el marc del projecte Treball als Barris”. Els objectius del Pla
d’Execució Anual, són succintament, els següents:
Objectiu general
•

Impulsar accions que permetin millorar la qualitat de vida de la ciutadania del pla de
barris i que el dinamitzin socialment.

Objectius específics
•
•
•
•

Proveir de formació i d’experiència laboral a persones amb baixa qualificació.
Dinamitzar el mercat de treball
Manteniment i embelliment del centre urbà, en especial tenint en compte les
necessitats del centre comercial urbà de Mollerussa.
Fomentar la cohesió social i la convivència.

Tercer. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el
“Pla d’Execució Anual”, un ajut per la quantia de 102.287,17 € corresponent al percentatge
previst a l’article 9 de les bases reguladores, equivalent al 100% del cost elegible del
Programa D, definit en la base 6.4 i segons el detall següent:
PROGRAMA D: PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ LABORAL
ACCIÓ: D1. ACTUACIONS OCUPACIONALS
Millora de l’accessibilitat al barri
Accions complementàries a les reformes de l'espai públic
Subtotal

CE (*)
31.609,50€
31.609,50€
63.219,00 €

Subvenció 100%
31.609,50€
31.609,50€
63.219,00 €

ACCIÓ: D2. ACTUACIONS PROFESSIONALS
Dinamització ocupacional al barri

CE (*)
13.022,72 €

Subvenció 100%
13.022,72 €
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Promoció de la Borsa de Treball Ajuntament
€ Estudi sobre desigualtats en el col·lectiu jove
€

13.022,72 €
13.022,72 €

Subtotal

39.068,17 €

TOTAL COST ELEGIBLE (CE):
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:
(*) CE = Cost elegible

13.022,72
13.022,72

39.068,17 €

102.287,17 €
102.287,17 €

Quart. Sol·licitar la selecció de candidats al Servei d’Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix la base 6.4 d), a través del
sistema de concurs de mèrits efectuant una entrevista prèvia amb els candidats en la qual
es tindran en compte els col·lectius prioritaris previstos a la base 6.4 c) i de conformitat amb
la base 7.4 es garantirà que com a mínim el 25% de les persones seleccionades siguin joves
amb una edat compresa entre els 16 i 29 anys.
Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa assumeix el compromís següent, de conformitat amb
allò previst a la Guia de prescripcions tècniques:
- Les entitats beneficiàries de les subvencions han de donar l’adequada publicitat al
caràcter públic del finançament d’aquests programes tal com estableix l’article 31 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Atesa la publicació de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que modifica la denominació
de l’organisme, amb posterioritat a la publicació de l’Ordre de bases que regula
aquest programa, així com el recent canvi en la denominació del Departament de la
Generalitat de Catalunya al qual es troba adscrit el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i tenint en compte que els fons que financen les actuacions
subvencionades en el marc del Projecte “Treball als barris” de la convocatòria de
2016 provenen únicament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, caldrà fer
constar en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades a les persones
participants i destinatàries, als destinataris potencials i al públic en general, el
següent:
- En els contractes laborals i comunicacions de pròrroga dels contractes que
es realitzin en el marc de qualsevol de les accions ha de constar: “Aquesta
acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
marc del Projecte Treball als barris”.
- En els documents editats, materials impresos, certificats o diplomes,
cartells, plaques, mitjans electrònics o audiovisuals, mitjans de comunicació,
etc., a més de fer constar que les accions estan subvencionades pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, s’ha
d’incloure:
- Emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
- Emblema de la Generalitat de Catalunya.
- Emblema del Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servicio Público de
Empleo Estatal.
Sisè. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament
dels acords adoptats.
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19.

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:
19.1.- SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PATI DEL COL·LEGI IGNASI PERAIRE EL DIA 23
DE JULIOL DE 2017
Vista la petició presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati del Col·legi
Ignasi Peraire el dia 23 de juliol, de les 12.00h fins a les 13.00h, per enregistrar un vídeo
publicitari en suport de la campanya a favor de la Sardana com a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati
del Col·legi Ignasi Peraire el dia 23 de juliol, de les 12.00h fins a les 13.00h, per enregistrar
un vídeo publicitari en suport de la campanya a favor de la Sardana com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.2.- SOL·LICITUD CN MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
INSTAL·LAR UN APARELL DE BOMBA DE CALOR I DE FRED A L’EDIFICI SANT JORDI
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Mª Ribera, en representació de CN
Mollerussa, en què demana autorització per instal·lar un aparell a l’oficina que té el club a
l’edifici Sant Jordi.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a CN Mollerussa per instal·lar un aparell a l’oficina que té el
club a l’edifici Sant Jordi.
L’autorització queda condicionada a l’informe tècnic favorable emès pels Serveis Tècnics
Municipals.
Segon. 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 catorze hores i trenta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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