AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 7 de setembre de
dos mil disset. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària
de primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure
Greoles.
Excusen l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i els regidors Sr. Josep Àngel Lavin
Llano i la Sra. Dolors Bargalló Vidal.
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 5234,73€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

146/2017
SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL
C/ FERRER I BUSQUETS, 9
3.380,00
1.690,00
0,00
0,00
973,62
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

183/2017
TORRA EGURA M ANTONIA
C/ Del Roser, 4
60,00
30,00
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:

184/2017
DOBLAS SANCHEZ M ANGELES
Av. De La Pau, 11 1-1
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:

185/2017
FORTUNE PIG S.L
Crta. Torregrossa, 63
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:

186/2017
BELLMUNT SOLE MIQUEL
Av, Negrals, 37
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:

187/2017
RIBERA OTTO JORGE JOSE
Av de la Pau, 16 A 1-3 1
37,15
18,58
0,00
0,00
0,00
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3.

RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
VISUALITZACIÓ
ARQUITECTÒNICA
DE
LA
REPAVIMENTACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA, ONZE DE SETEMBRE I
SANTA CRISTINA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. EXP.
32/2017.

Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 13 de juliol de 2017, es va
autoritzar la contractació administrativa menor del servei que té per objecte la producció de
tres visualitzacions arquitectòniques corresponents a la reforma dels carrers Ciutat de
Lleida, Onze de Setembre i Santa Cristina de Mollerussa que es troben dins de l’àmbit del Pla
de Barris de Mollerussa. Fase 1, i es va adjudicar a favor de MAAD/ARCHITECTURAL
VISUALITZATION per l’import de 2.008,6 € IVA vigent inclòs.
Resultant que s’ha observat l’existència d’un error material en el contracte atès que el
pressupost dels honoraris professionals va ser presentat amb el nom comercial enlloc de la
persona física titular, el Sr. Santiago Mañero Navarro que té el NIF: 47156918-H.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Rectificar l’error material observat en l’acord aprovat per la Junta de Govern de
data 13 de juliol de 2017, per mitjà del qual es va autoritzar la contractació administrativa
menor del servei que té per objecte la producció de tres visualitzacions arquitectòniques
corresponents a la reforma dels carrers Ciutat de Lleida, Onze de Setembre i Santa Cristina
de Mollerussa que es troben dins de l’àmbit del pla de barris de Mollerussa. Fase 1, en els
termes següents:
On hi diu:
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
MAAD/ARCHITECTURAL VISUALITZATION conforme les següents condicions: “...//...”
Ha de dir:
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor del Sr. Santiago
Mañero Navarro amb el NIF: 47156918-H conforme les següents condicions: “...//...”
Segon. Notificar el present acord a les persones interessades i donar-ne trasllat als Serveis
municipals competents, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.”
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4.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT:
INSTAL·LACIÓ D’UNA RAMPA ADOSSADA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE
HALF DE MOLLERUSSA. EXP. 10/2017.

Per mitjà de l’acord de la junta de govern de data 31 d’agost de 2017, es va adjudicar el
contracte menor de subministrament que té per objecte la instal·lació d’un mòdul de formigó
(quarter), per a l’ampliació del la pista de Half situada entre el carrer Bellvís i Av. Ermengol
V de Mollerussa, a favor de l’empresa SPOKO RAMPS, SL per l’import de 8.566,45 euros, IVA
exclòs.
Atès que per part del servei municipal que ha promogut el contracte s’ha posat de manifest
la necessitat de prioritzar la instal·lació d’una rampa adossada enlloc del quarter, s’ha
considerat oportú deixar sense efectes el contracte menor esmentat i procedir a una nova
contractació. Per tant, l’objecte del present contracte és la construcció d’un mòdul de
formigó (rampa adossada) que s’instal·larà a la pista de Half de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 9 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP).
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111 del mateix text legal. Per a la tramitació de
l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei
estableixin la qual servirà de document contractual.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici
2017, consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò
establert a l’article 109.3 del TRLCSP.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa SPOKO RAMPS, SL per import de 9.922,76 euros, IVA exclòs.
L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Deixar sense efectes l’expedient de contractació menor del subministrament per a
la instal·lació d’un quarter a la pista de Half de Mollerussa, aprovat per acord de la Junta de
Govern de data 31 d’agost de 2017.
Segon. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte la
CONSTRUCCIÓ D’UN MÒDUL DE FORMIGÓ (RAMPA ADOSSADA) PER A
L’AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE HALF DE MOLLERUSSA. Simultàniament, s’aprova la
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despesa que comporta la contractació amb càrrec del Pressupost municipal vigent, partida
pressupostària 06 1710 6250001.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
SPOKO RAMPS, SL en els termes següents:
Pressupost d’adjudicació: 12.006,54 € IVA vigent inclòs.
El pagament del preu s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del subministrament
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
Termini de lliurament: de 3 a 4 setmanes a partir del replantejament.
Pròrroga i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni
expressa, ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2
del TRLCSP.
Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura tindrà els efectes de document contractual.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als Serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2569 (37/2017),
VENDA AL DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS, AL CARRER DE BALMES, 1A,
LOCAL, A PETICIÓ D’ELISABET NADAL PENELLA.

En data 28 d’agost de 2017, la Sra. Elisabet Nadal Penella presenta la comunicació de canvi
de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a
la venda al detall de roba i complements al carrer Balmes, 1A.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 28 d’agost de 2017, següent:
Número d’expedient: 2569/37/2017
Titular: Elisabet NADAL PENELLA
Denominació: venda al detall de roba i complements (canvi de nom)
Emplaçament: carrer Balmes, 1A, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient de comunicació d’inici d’exercici
d’activitats número 2364/14.
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.
Condicions:
Superfície total útil de l’establiment de 113,00 m2.
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6.

CODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE CONCESSIÓ DEL PREMI FINAL AL
GUANYADOR DEFINITIU DEL CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT
PER A L’ESTABLIMENT D’UNS CRITERIS URBANÍSTICS I ESTÈTICS PER A LA
REFORMA DELS CARRES DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL
CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. RELACIÓ CONCURS
IDEES 01/2017.

Per acord de la Junta de Govern local de data 19 de novembre de 2015, es va autoritzar la
convocatòria de la licitació del concurs d’idees amb intervenció de jurat per a l’establiment
d’uns criteris urbanístics i estètics per a la reforma dels carrers del Projecte d’intervenció
integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Per acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2016, es va aprovar el veredicte del
Jurat i es van declarar els finalistes del Concurs d’Idees.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juliol de 2016, es van concedir els premis
establerts a la clàusula 12.1 del Plec de clàusules administratives particulars i tècniques als
tres finalistes del Concurs d’idees amb intervenció de jurat per a l’establiment d’uns criteris
urbanístics i estètics per a la reforma dels carres del Projecte d’intervenció integral del
Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Per mitjà del Decret núm. 008/2017 de 16 de gener, l’alcaldia va convocar un procés de
participació ciutadana perquè els ciutadans de Mollerussa expressessin la seva posició
respecte els tres avantprojecte finalistes del concurs d’idees, de conformitat amb allò que
disposa la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres
formes de participació ciutadana.
Durant el termini comprès entre els dies 20 i 26 de febrer de 2017, ambdós inclosos, ha
tingut lloc l’esmentat procés de participació ciutadana finalitzat el qual, en virtut dels
resultats de la votació, s’ha certificat que el projecte guanyador del concurs d’idees és
l’agrupació de licitadors composada per Cristina Clotet Torres i Composada amb Esther
Gatnau Torres (lema Mollerussa + que mai).
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 2 de març de 2017 de concessió al
guanyador definitiu del concurs del premi final establert a la clàusula 12.2 del PCAP i
tècniques que regeixen el procediment, de conformitat amb allò establert a la clàusula 19.2
del mateix plec, en els termes següents:
GUANYADOR DEFINITIU: AGRUPACIÓ DE LICITADORS REPRESENTADA PER CRISTINA
CLOTET TORRES I COMPOSADA AMB ESTHER GATNAU TORRES (lema Mollerussa + que
mai).
•

PREMI FINAL: CINC MIL EUROS (5.000,00 €)

Aquestes quantitats inclouen els impostos i es practicaran les retencions que procedeixin
segons la normativa que regula l’IRPF.
A fi i efectes de tramitar les justificacions davant l’Oficina de Gestió del Programa de Barris,
es necessari indexar i codificar cada un dels expedients que integren la relació Concurs
d’Idees 01/2017.
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En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 de 15 de
juny, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la codificació dels expedients inclosos en la Relació Concurs d’Idees
01/2017, corresponent al total dels 2 guanyadors, que integren l’equip guanyador definitiu,
als efectes de la seva justificació al Projecte d’intervenció integral del Centre Urbà i Grup
Sant Isidori (Pla de Barris), conforme l’annex que s’incorpora en aquest acord.
Segon. Autoritzar a la regidoria competent per a la tramitació en els termes que siguin
convenients.
Tercer. Notificar el present acord a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Generalitat de Catalunya i donar-ne trasllat a l’Oficina municipal del Pla de Barris i als
serveis econòmics municipals als efectes oportuns.
ANNEX
"CODIFICACIÓ DELS PREMIS CONCEDITS ALS GUANYADORS DEL CONCURS D'IDEES.
RELACIÓ NÚM. 01/2017”

CI-2017-01

CLOTET TORRES, CRISTINA PREMI FINAL CONCURS
D'IDEES -LEMA MOLLERUSSA + QUE MAI-

47695429F

2.500,00 €

CI-2017-02

GATNAU TORRES, ESTER PREMI FINAL CONCURS D'IDEES
-LEMA MOLLERUSSA + QUE MAI-

43742683H

2.500,00 €

TOTAL

5.000,00

------------------------7.

AUTORITZACIÓ
D’ACTIVITATS,
CONTRACTACIÓ
DE
SERVEIS
PROFESSIONALS, PREUS I UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS PEL CASAL
MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN (2017-2018).

Atès que al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa s’organitzen diverses activitats
i tallers d’oci, cultura, esports i formació, per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania.
Per a dur a terme aquestes activitats es fa imprescindible la disponibilitat de diferents
professors i monitors que, en base a les característiques pròpies de cada activitat, disposin
dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder desenvolupar amb garanties i
qualitat les seves respectives classes.
Per tractar-se d’una activitat organitzada des de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania
i Infància, i tenint en compte les peculiaritats pròpies de les activitats, es fa necessari la
utilització d’espais públics pel seu desenvolupament.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social i
Ciutadania i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la realització al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa,
durant el curs 2017/2018, de les activitats complementàries, de caràcter educatiu, social, de
salut, esbarjo, cultural i esportiu, que seguidament s’indica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ball en Línia
Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet I (L’Ull Digital)
Ioga
Memòria Activa
Micro gimnàstica
Mix Zumba/Pilates
Musico teràpia
Pintura
Relaxació
Taller de lectura compartida
Taller de Manualitats
Taller de sardanes
Te, diàleg i cafè

Segon. Autoritzar a la monitora del casal municipal per a la gent gran, Sra. FELIP GRAU,
Montserrat a implementar, l’activitat de “Te, diàleg i cafè”. Per a l’activitat “Gimnàstica
Funcional”, es proposarà un/a Monitor/a d’activitats esportives, atenent els efectius de l’àrea
d’esports.
Les retribucions (si s’escau) dels/les monitors/es esmentats/des s’efectuarà mitjançant
l’assignació d’un Complement de Productivitat en concepte d’especial dedicació.
Tercer. Autoritzar la utilització dels espais municipals que seguidament s’indica per a
realitzar les següents activitats complementàries, en els dies i les hores establertes:
ACTIVITAT

DIES

HORARI

LLOC REALITZACIÓ

Ball en Línia
Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet I Grup A
Informàtica i Internet I Grup B
Ioga
Memòria Activa
Micro gimnàstica Grup A
Micro gimnàstica Grup B
Mix Zumba/Pilates
Musicoteràpia
Pintura i dibuix
Relaxació
Taller de lectura compartida
Taller de manualitats
Taller de sardanes
Te, diàleg i cafè

Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dijous
Divendres
Dilluns i dimecres
Divendres
Divendres
Divendres
Dilluns i dimecres
Divendres
Dimarts
Dimarts
Divendres
Dimecres (*)
Dilluns
Dijous

16,15 a 17,15
09,30 a 10,30
16,00 a 18,00
16,00 a 18,00
09,00 a 10,00
17,00 a 19,00
09,30 a 10,30
10,30 a 11,30
10,10 a 11,10
18,00 a 19,00
10,00 a 12,00
17,00 a 18,00
17,00 a 18,00
17.00 a 19.00
18.00 a 19.00
17,00 a 19,00

Sala de Ball de l’ Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
[*]
[*]
Sala de Ball de l’Amistat
Casal Municipal
Sala de Ball de l’Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
Sala de Ball de l’Amistat
Sala 2 de l’ Amistat
Casal Municipal
Casal Municipal
Casal Municipal
Casal Municipal
Sala de ball de l’Amistat
Casal Municipal

[*] L’activitat Informàtica i Internet I, “L’Ull Digital”, es realitzarà al local de L’ACADÈMIA SCP

Simultàniament s’autoritza la realització de diversos tallers i conferències adreçats a la gent
gran a les instal·lacions del Casal Municipal durant el transcurs de l’any.
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Quart. Autoritzar la celebració dels contractes administratius, de caràcter menor, per a la
realització dels serveis professionals que seguidament s’indiquen establint, en concepte de
retribució del contracte, els preus per ut./hora, següents:
ACTIVITAT

Preu ut./hora (IVA exclòs)

Ball en línia
Informàtica Internet [l’ull digital]
Ioga
Micro gimnàstica
Mix Zumba/ Pilates
Musicoteràpia
Taller de Sardanes
Memòria activa
Manualitats

27,00
30,00
25,00
29,41
23,00
29,00
20,00
15,00
15,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cinquè. Les activitats, i en conseqüència els contractes administratius de serveis
professionals (menors), gaudiran de la durada següent:
Inici:
Finalització:

02/10/2017
22/06/2018

Sisè. Autoritzar que les activitats, Relaxació, Taller de lectura compartida i pintura, puguin
realitzar-se, respectivament, mitjançant els professors voluntaris, Sr. Josep M. Polo
Camarasa, Sra. Rosa M. Suárez Giralt i M. Teresa Codony Balañà.
Setè. Autoritzar els preus que els usuaris hauran d’abonar per assistir a les activitats,
següents:
ACTIVITAT
Ball en Línia
Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet I Grup A
Informàtica i Internet I Grup B
Ioga
Memòria Activa
Micro gimnàstica Grup A
Micro gimnàstica Grup B
Mix Zumba/Pilates
Musicoteràpia
Pintura
Relaxació
Taller de lectura compartida
Taller de manualitats
Taller de sardanes
Te, diàleg i cafè

Ut.h/SET
2,00h/set
2,00h/set
2,00h/set
2,00h/set
2,00h/set
2,00h/set
1,00h/set
1,00h/set
2,00h/set
1,00h/set
2,00h/set
1,00h/set
1,00h/set
4,00h/mensuals
1,00h/set
1,00h/set

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
15,00
15,00
25,00
15,00
05,00
03,00
03,00
15,00
05,00
03,00

PREU
€ / trimestre
€/ trimestre
€ / trimestre
€ / trimestre
€ / trimestre
€/ trimestre
€/ trimestre
€/ trimestre
€/ trimestre
€ / trimestre
€ / trimestre
€/ trimestre
€/ trimestre
€/ trimestre
€ / trimestre
€/ trimestre

Vuitè. Amb la finalitat de garantir l’efectivitat de la prestació o activitat s’estableix la
prevenció d’inscripcions mínimes i màximes, següents:
ACTIVITAT
Ball en Línia

Mínim inscripcions
10 persones

Previsió inscripcions màximes
20 persones
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Gimnàstica Funcional
Informàtica i Internet I Grup A
Informàtica i Internet I Grup B
Ioga
Memòria Activa
Micro gimnàstica Grup A
Micro gimnàstica Grup B
Mix Zumba/Pilates
Musicoteràpia
Pintura
Relaxació
Taller de lectura compartida
Taller de manualitats
Taller de sardanes
Te, diàleg i cafè
-

Informàtica i Internet I:

10
10
10
10
10
10
10
10
10

persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
------6 persones
10 persones
6 persones

25
10
10
10
12
25
25
25
15
10
20
8
10
40
8

persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones
persones

L’Ull Digital

A tals efectes s’incorporen els criteris següents:
a) Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions, l’Ajuntament es reserva la facultat de no iniciar l’activitat o
cancel·lar-la.
b) En els contractes menors, s’incorporaran les condicions específiques següents:
•
•

Es fixa un nombre mínim d’inscripcions, conforme s’indiqui en l’acord d’adjudicació.
Renúncia al contracte: Si no s’assoleix el mínim d’inscripcions l’Ajuntament es reserva la facultat de
renunciar al contracte i no iniciar l’activitat, o cancel·lar-la. En aquest supòsit es procedirà a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, a la devolució dels preus abonats pels usuaris inscrits.

Novè. Facultar l’alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, per tal que procedeixi
a formalitzar els contractes administratius, de caràcter menor, per a la realització dels
serveis professionals en els termes que s’indiquen en l’apartat quart, així com la l’assignació
del Complement de Productivitat previst a l’apartat segon.
Desè. Donar trasllat d’aquest acord a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància,
pel seu coneixement i efectes i a Secretaria Gral. i Intervenció de Fons, per a tramitar els
expedients contractuals oportuns i a Gestió Tributària i Recaptació.
8.

SOL·LICITUD IGNASI SADURNI JORNADA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern,
atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret
de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a IGNASI SADURNÍ JORDANA previ pagament dels drets establerts en
les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1407
Ubicació: Camí Vell de Miralcamp, 10
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
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Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
9.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS/QUES QUE FEM 50 ANYS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 15 DE
SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Eugènia Roma, en representació
de Mollerussencs/ques que fem 50 Anys, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2
de l’Amistat el dia 15 de setembre, de les 21.30h fins a les 24.00h, per realitzar-hi una
assemblea.
També demana 70 cadires i 3 taules.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Mollerussencs/ques que fem 50 Anys, la utilització de la sala 2 de
l’Amistat el dia 15 de setembre, de les 21.30h fins a les 24.00h, per realitzar-hi una
assemblea.
S’acorda facilitar-los 70 cadires i 3 taules.
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.
10.

SOL·LICITUD CUP, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL HALL
DE L’AMISTAT EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Vives, en representació de la CUP,
en què demana autorització per utilitzar el hall de l’Amistat el dia 20 de setembre, per
realitzar-hi una xerrada amb motiu de la campanya del Referèndum.
També demana 60 cadires, una taula, dos micròfons i un equip de so.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la CUP, la utilització de la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 20 de
setembre, de les 19.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi una xerrada amb motiu de la
campanya del Referèndum.
S’acorda facilitar-los 60 cadires, una taula, dos micròfons i un equip de so.
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.
•
Es proposa la utilització de la sala de ball ja que el vestíbul està ocupat pel Banc de Sang de
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l’Arnau de Vilanova.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD ERC DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA CARPA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL ELS DIES 6, 13, 20
I 27 DE SETEMBRE DE 2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Engelbert Montalà, en representació del Grup ERC
Mollerussa, en què demana autorització per muntar una carpa informativa al recinte del
Mercat Setmanal durant el mes de setembre, amb motiu de la Campanya electoral de l’1
d’Octubre.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Engelbert Montalà, en representació del Grup ERC Mollerussa, a
poder per muntar una carpa informativa al recinte del Mercat Setmanal durant el mes de
setembre, amb motiu de la Campanya electoral de l’1 d’Octubre.
El lloc d’ubicació de la carpa serà a la Pl. de l’Ajuntament.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU DE DIVERSES PETICIONS AMB
MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA 9A. MARXA DE TORXES EL DIA 10 DE
SETEMBRE DE 2017.

Vista la petició presentada pel Sr. Joan Manuel Solé, en representació de l’Associació
Cultural l’Arreu, en què demana autorització per realitzar la 9a. Marxa de Torxes per la
Independència a Mollerussa, a partir de les 20.30h, el proper dia 10 de setembre de 2017.
Sol·licita l’ocupació de la plaça de l’Ajuntament i un equip de so a la plaça, poder realitzar la
cercavila (sortida de la plaça de l’Ajuntament, plaça Manuel Bertrand, carrer Arbeca, Av. del
Canal, Ctra. de Miralcamp, Passatge del Parc i Parc Municipal) i l’ocupació del Parc Municipal
per realitzar la lectura del manifest, així com també demana la col·laboració de la Policia
Local durant la Marxa, l’obertura i la il·luminació del monument de la Senyera, l’endoll al
monument de la Senyera, 200 cadires, 30 taules, contenidors i l’obertura dels serveis i
banys públics. En cas de pluja, poder utilitzar un Pavelló Poliesportiu.
La Junta de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició presentada l’Associació Cultural l’Arreu, en què demana
autorització per realitzar la 9a. Marxa de Torxes, a partir de les 20.30h, el proper dia 10 de
setembre de 2017.
Així mateix, s’autoritza l’ocupació de la plaça de l’Ajuntament i facilitar-los l’equip de so a la
plaça, poder realitzar la cercavila (sortida de la plaça de l’Ajuntament, plaça Manuel
Bertrand, carrer Arbeca, Av. del Canal, Ctra. de Miralcamp, Passatge del Parc i Parc
Municipal) i l’ocupació del Parc Municipal per realitzar la lectura del manifest, així com també
demana la col·laboració de la Policia Local durant la Marxa, l’obertura i la il·luminació del
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monument de la Senyera, l’endoll al monument de la Senyera, 200 cadires, 30 taules,
contenidors i l’obertura dels serveis i banys públics. En cas de pluja, s’autoritza utilitzar el
Pavelló Verd.
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 el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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13.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA “TALLADA DE CABELLS I VERMUT
SOLIDARI” PER AL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2017

Vistes les peticions presentades per la Sra. Ana Rodriguez, en representació de l’AECC
Mollerussa juntament amb un gran nombre de perruqueries, en què sol·licita la utilització de
diversos espais municipals, amb motiu de la celebració de la “Tallada de cabells i Vermut
Solidari” que es durà a terme, de les 11.00h fins a les 13.00h, el proper dia 17 de setembre
de 2017.
També demanen divers material.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AECC Mollerussa juntament amb un gran nombre de perruqueries la
celebració de la “Tallada de cabells i Vermut Solidari” que es durà a terme, de les 11.00 fins
a les 13.00h, el proper dia 17 de setembre, en els llocs següents:
- PLAÇA MANUEL BERTRAND: de les 11.00h fins a les 13.00h, per realitzar l’activitat.
- PAVELLÓ 125È ANIVERSARI: de la tarda del dia 15 al matí del dia 18 de setembre, per
guardar-hi les barres i les neveres.
S’acorda facilitar-los 4 carpes, la carpa d’esports, dos lavabos portàtils, un equip de so, 5
caixes de llum, 2 quiosc, 1 bateria gran de contenidors, 3 bateries petites de contenidors,
200 cadires amb les taules corresponents, 1 escenari i 8 tanques. Així com també, la
col·laboració de la Brigada Municipal per el transport de les barres i les neveres.
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.
14.

SOL·LICITUD ESPAI SOCIAL DE MOLLERUSSA DE LA FUNDACIÓ CATALUNYA –
LA PEDRERA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Gassó, en representació de
l’Espai Social de Mollerussa de la Fundació Catalunya – La Pedrera, en què demana
autorització per utilitzar l’espai de la plaça de l’Ajuntament, durant el matí, el dia 21 de
setembre per realitzar-hi actes amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer.
També demana un escenari, connexió de llum i 100 cadires.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Espai Social de Mollerussa de la Fundació Catalunya – La Pedrera, la
utilització de l’espai de la plaça de l’Ajuntament, durant el matí, el dia 21 de setembre per
realitzar-hi actes amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer.
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S’acorda facilitar-los un escenari, connexió de llum i 100 cadires.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE PETICIONS DIVERSES AMB MOTIU
DEL 9A MERCAT DE SEGONA MÀ

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Àlex Català, en representació de
Mollerussa Comercial, en què demana autorització per la utilitzar els Pavellons Firals (Pavelló
Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd) del dia 13 al 16 d’octubre, per celebrarhi el 9è Mercat de Segona Mà, de les 10.00h fins a les 15.00h, el dia 15 d’octubre de 2017.
També demanen 400 cadires de plàstic, 200 taules de plàstic, 2 carpes, 4 punts de llum al
pavelló Pla d’Urgell, 15 tanques, 2 mupis, personal de neteja als lavabos de les 09.00h fins a
les 15.00h, la col·laboració de la Brigada Municipal en el muntatge del dia 13 d’octubre i el
desmuntatge del dia 16 d’octubre i la col·laboració de la Policia Local durant les hores de la
celebració.
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 Mollerussa Comercial a celebrar el 9è Mercat de Segona Mà i la
utilització dels Pavellons Firals (Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd)
del dia 13 al 16 d’octubre, per celebrar-hi el 9è Mercat de Segona Mà, de les 10.00h fins a
les 15.00h, el dia 15 d’octubre de 2017.
S’acorda facilitar-los 400 cadires de plàstic, 200 taules de plàstic, 2 carpes, 4 punts de llum
al pavelló Pla d’Urgell, 15 tanques, 2 mupis, personal de neteja als lavabos de les 09.00h
fins a les 15.00h, la col·laboració de la Brigada Municipal en el muntatge del dia 13 d’octubre
i el desmuntatge del dia 16 d’octubre i la col·laboració de la Policia Local durant les hores de
la celebració.
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
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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.
16.

SOL·LICITUD CLUB FRONTENNIS MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Aixalà, en representació del Club
Frontennis Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti 50 cadires i 6 taules per celebrar el
7è Memorial Ramon Maria Serret, el proper dia 16 de setembre de 2017.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Club Frontennis Mollerussa, i facilitar-los 50
cadires i 6 taules per celebrar el 7è Memorial Ramon Maria Serret, el proper dia 16 de
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setembre de 2017.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 33/2017

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 95.234,61€.
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 31 d’agost existeixen 17 factures
sense consignació pressupostaria per import global de 4.661,31€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 33/2017, per import global de 95.234,61
€.
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.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 27/2017

Vista la relació núm. 2017/27 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 6 expedients i que importa la quantitat
427,08 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/27, corresponent al període entre els dies 21 al 27 d’agost de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
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servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
19.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 28/2017

Vista la relació núm. 2017/28 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 11 expedients i que importa la quantitat
1.377 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/28, corresponent al període entre els dies 28 d’agost al 3 de setembre de
2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
20.

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:
20.1.- CONTRACTACIÓ D’URGÈNCIA D’AUXILIAR COL·LABORADOR DEL CASAL
MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN
Vista la necessitat de contractar personal monitor al Casal d’Avis els caps de setmana, atès
que la persona que ocupava el lloc de treball ha presentat la seva renúncia per
incompatibilitats, i per cobrir les necessitats derivades del lloc de treball que són necessàries
i urgents.
Atès que per realitzar aquests treballs no es pot demorar la contractació de la
persona que les realitzi ja que no existeix a la plantilla de l’Ajuntament de
Mollerussa cap treballador que les pugui dur a terme, i així s'ha posat de manifest pel
cap de Benestar Social, Ciutadania i Infància en el seu informe de 7 de setembre de 2017.
De conformitat amb l'art. 291 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Vist l’art. 3 apartat 2 del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària, i financera per a la correcció del dèficit públic.
Atès que el RDL 20/2011 enumera tot un seguit de mesures, entre les quals la impossibilitat
de procedir a la contractació de personal temporal i al nomenament de funcionaris interins,
llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès que el 29 de juny de 2017 va entrar en vigor la Llei 3/2017, de 29 de 27 de juny de
2017, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, publicada en el BOE núm. 153
de 28 de juny de 2017 (en endavant LPGE 2017), que estableix una sèrie de mesures que
afecten directament a la contractació de personal en l’àmbit de totes les administracions,
inclosa l’administració local.
Atès que l’art. 19. Dos de la LPGE 2017, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2017 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables.
En conseqüència, l’Ajuntament de Mollerussa només hauria de procedir a la contractació de
personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les següents
condicions, degudament motivades:
•

L’existència d’una necessitat urgent i inajornable.

Atès que el servei que es vol satisfer amb aquesta contractació afecta un sector que es
considera prioritari i afecta el funcionament dels serveis públics essencials, en concret els
serveis a què es refereix l’art. 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, LRBRL i/o l’art. 66.3 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
Atès que la contractació d’una persona per la prestació de serveis socials, consistent a donar
servei de monitoratge a les persones que gaudeixen dels serveis que es presten al Casal
d’Avis afecta els serveis essencials esmentats i respon a necessitats urgents e inajornables,
tal i com es posa de manifest a l’informe emès per la cap de l’àrea de Benestar Social,
Ciutadania i Infància de l’Ajuntament de Mollerussa de data 7 de setembre de 2017.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Declarar els serveis consistents a donar servei de monitoratge a les persones que
gaudeixen dels serveis que es presten al Casal d’Avis com a servei essencial.
Segon. Iniciar l’expedient de selecció d’un auxiliar col·laborador del CASAL MUNICIPAL PER
A LA GENT GRAN d’acord amb l’exposat a l’annex adjunt a aquest acord, i sol·licitar la
selecció de candidats al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a
través del sistema de concurs de mèrits efectuant una entrevista prèvia amb els candidats
trobats.
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20.2.- SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DENTAL FOUBHAE,
EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA EL DIA 10 DE SETEMBRE DE
2017
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Samba Dioum, en representació de
l’Associació Dental Foubhae, en què demana autorització per utilitzar el Parc de la Serra el
dia 10 de setembre, de les 09.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una festa del corder.
També demana 100 cadires i 10 taules.
A la vista de la petició presentada i atenent les activitats municipals programades, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Samba Dioum, en representació de
l’Associació Dental Foubhae, en què demana autorització per utilitzar el Parc de la Serra el
dia 10 de setembre, de les 09.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una festa del corder.
Segon. Desestimar el material ja que no es disposa d’aquest.
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat ni per les activitats realitzades en els espais públics
autoritzats.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.3.- CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS: DESFILADA I EXPOSICIÓ DE
VESTITS DE PAPER
Es dóna compte de l’interès de formalitzar un contracte de prestació de serveis entre
l’Ajuntament de Mollerussa i Esferia 54, S.L. (NEOZINK) per al desenvolupament d’una
desfilada i exposició de vestits de paper.
Considerant l’interès per a la formalització d’aquest conveni, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el contracte de prestació de serveis entre l’Ajuntament de Mollerussa i
Esferia 54, S.L (NEOZINK) per al desenvolupament d’una desfilada i exposició de vestits de
paper, conforme a les clàusules que figuren en l’annex d’aquest acord on es descriu els
termes i les condicions d’aquests.
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 de
prestació de serveis i el seu annex, aprovat.
Tercer. Notificar el present acord a Esferia 54, S.L (NEOZINK), als efectes oportuns.
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“ANNEX
A Madrid, a 25 d’agost de 2017
REUNITS
D’una part: Sr. Francisco José Cantero Facio, major d’edat, amb domicili professional al carrer Mahón,
8, 28290 Las Rozas (Madrid), amb DNI número 44.039.092A.
D’altra part: Sr. Marc Solsona Aixalà (Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa), major d’edat i DNI
43727352M
INTERVENEN
El primer, en nom i representació d’Esferia 54, S.L. (NEOZINK), societat de nacionalitat espanyola,
domiciliada a Las Rozas (Madrid), carrer Mahón, 8, 28290 Las Rozas (Madrid). Té CIF número
B83243311.
El segon, en nom d’Ajuntament de Mollerussa, amb direcció a la Plaça de l'Ajuntament, 2 en endavant
"PROVEÏDOR". Té CIF número P2517200H.
Els compareixents, declaren que les seves facultats resulten suficients per al present atorgament i que
no han estat revocades, modificades o suspeses,
EXPOSEN
I. Que CLIENT ha estimat convenient subscriure amb el PROVEEDOR el present contracte de prestació
de serveix, tot això d’acord amb els termes i condicions expressats amb les següents
CLÁUSULES
PRIMERA.- CLIENT s’encomana al PROVEÏDOR, la prestació dels següents serveis:
SERVEIS CONTRACTATS
SERVEI
Desfilada
i
exposició de vestits
de paper

DESCRIPCIÓ
Exposició: del dia 18 de setembre al 14 d’octubre
Desfilada: dia 14 d’octubre. La desfilada serà de 15 vestits que els
portaran models professionals.
•
L’exposició comptarà amb 32 vestits, delimitats per catenàries.
•
4 jocs de 8 vestits cada un.
•
Horari: obertura del centro comercial

•
•

SEGONA.- La vigència del present contracte s’estableix per la durada de l’esdeveniment referenciat en
el mateix, quedant extingit a la finalització del mateix.
TERCERA.- El CLIENT no es fa responsable de cap efecte secundari que pugui derivar-se de l’execució
de l’activitat contractada per part del PROVEÏDOR o qualsevol altra activitat derivada de la mateixa,
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sent aquest el responsable de cursar amb tots els costos de danys i/o perjudicis que la seva activitat
pugui ocasionar a les instal·lacions en què es realitza l’esdeveniment i/o a les persones presents i
contractant, si ho considera oportú, les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents que consideri
necessaris per a assegurar el pagament d’aquests danys i/o perjudicis.
QUARTA.- CLIENT, fa constar que el present contracte és una mera prestació de serveis entre les parts,
que tot el personal encarregat de prestar directament el servei al CLIENT són empleats del PROVEÍDOR,
i al seu càrrec, estant al corrent en totes les càrregues socials i obligacions de tipus laboral i fiscal que
en relació amb ells es derivin d’aquesta condició, eximint expressament al CLIENT de qualsevol
reclamació al respecte.
CINQUENA.- Els serveis contractats seran realitzats en el lloc, data i horari indicat:
-Lloc: Centro Comercial Cuatro Caminos. Direcció C/ Ramón y Cajal, s/n, 15006, La Coruña Dies: 18
de setembre. Horari: 10.00h a 21.00h.
- El muntatge tindrà lloc el dia anterior (17 de setembre) a partir de les 22.00h, i el desmuntatge una
vegada acabat l’esdeveniment, el dia 14 d’octubre a partir de les 22.00h.
SISENA.- A mesura que la relació d’aquestes tasques professionals a realitzar pel PROVEÏDOR, s’ha
establert la percepció per part d’aquest de 3.850,00€ (Tres mil vuit-cents cinquanta) euros.
SETENA.- Estan inclosos en el preu dels serveis:
• L’IVA corresponent.
SETENA.- El CLIENT realitzarà dos pagaments a nom del PROVEÏDOR i per transferència bancària. El
30% de l’import total a la signatura del present contracte, i el 70% restant, als 30 dies de la data de la
factura, sent abonats el dia 10 del mes que correspongui.
VUITENA.- La factura per la senyal serà entregada al CLIENT a la signatura del present contracte i la
segona factura, abans de la finalització del mes de realització del servei.
NOVENA.- Si, per alguna causa, fos necessari ampliar els serveis contractats, la configuració modificada
del servei, així com la corresponent informació sobre el preu, serà signada per les parts i incorporada a
aquest contracte com a addenda modificativa.
DESENA.- Tota notificació necessària als efectes del present contracte es farà a les següents direccions i
atenció:

•
Per a CLIENT: Mahón, 8, 28290, Las Rozas (Madrid). Telèfon: 902 999 368. Fax: 91 626
61 82. E-mail: francisco.cantero@neozink.com. Persona de contacte: Francisco José Cantero Facio.
•
Per a PROVEÏDOR: amb domicili, Plaça de l' Ajuntament, 2. Telèfon: 973600713 973603847. Persona de contacte: Belén Moriana.
ONZENA.- Les parts compareixents, se sotmeten a la Jurisdicción y Competencia de los Juzgados y
Tribunales de Madrid (Capital),amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
I en prova de conformitat signen el present document, en el lloc i data indicats en l’encapçalament.
Fdo. Sr. Francisco José Cantero Facio per CLIENTE
Fdo. Sr. Marc Solsona Aixalà per PROVEÏDOR”
-----------------------------
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20.4.- SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ VEÏNS AV. DEL CANAL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 16 DE SETEMBRE DE
2017
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Aixalà, en representació de
l’Associació de veïns Av. del Canal, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Verd
el dia 16 de setembre, de les 16.00h fins a les 02.00h de la matinada, per realitzar-hi un
sopar de recordatori dels veïns de l’Avinguda.
També demanen taules i cadires per a 200 persones.
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 de veïns Av. del Canal a utilitzar el Pavelló Verd el dia 16
de setembre, de les 16.00h fins a les 02.00h de la matinada, per realitzar-hi un sopar de
recordatori dels veïns de l’Avinguda.
S’acorda facilitar-los taules i cadires per a 200 persones i 3 bateries de contenidors petits.
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.
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•

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.
•
S’haurà de respectar el descans dels veïns i donar compliment a la Ordenança Municipal de
Sorolls.
•
En el cas que en el sopar s’hagi de fer foc en flama viva, aquest s’haurà de fer fora del pavelló.
Si el temps no ho permet i s’ha de fer a dins, s’haurà de sol·licitar el permís de foc a
l’Ajuntament.

Tercer. Notificar els presents acords 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 vint minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde accidental es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal., juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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