AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 1 de març de dos mil divuit. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra.
Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
No assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 762,96 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

38/2018
ARGILÉS FELIP, FRANCISCO
C/ Canigó, 2
60,00
30,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

39/2018
SERRANO MOLINA, ANA
Camí d’Arbeca, 13
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

24,20
12,10
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:

40/2018
PRO&CONS PRIEGO-MOLLERUSSA SL
Av. Jaume I, 33
373,88
186,94
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:

42/2018
CP C/ PALAU, 1-3
C/ Palau, 1-3
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:

43/2018
CP GRUP JAUME D’URGELL-BLOC C- ESCALA 1
Grup Jaume d’Urgell, bloc C- escala 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:

44/2018
NUFRI SAT NÚM. 1596
Passeig els Vilars, 45 (Ctra. Palau, km. 1)
50,56
25,28
0,00
2.000,00
0,00
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3.

MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE
SERVEI PER A LA POLICIA LOCAL EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER.
EXP. 01/2018.

En la data 8 de febrer de 2018, la Junta de Govern local va autoritzar la contractació
administrativa del SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE SERVEI PER A LA POLICIA LOCAL
EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP. 01/2018, mitjançant la tramitació
administrativa ordinària i el procediment obert, en el que es van aplicar les mesures de
gestió eficient previstes al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig. Així mateix, es van aprovar
els Plecs de clàusules administratives particulars i Prescripcions tècniques que regeixen el
procediment.
Mitjançant un anunci publicat al Perfil del contractant de data 17 de febrer de 2018, es va
anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals, comptadors a partir del mateix
dia de la publicació, per tal de que les empreses interessades presentessin les propostes, la
qual cosa encara no ha tingut lloc, finalitzant aquest termini el proper dia 5 de març de
2018.
Atès que s’ha detectat que el Plec de prescripcions tècniques hi manquen determinades
prescripcions relatives a la transformació del vehicle policial, per part dels Serveis municipals
competents s’ha procedit a la seva modificació als efectes d’incorporar-les.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Modificar el PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES que regeixen l’expedient de
contractació del SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE SERVEI PER A LA POLICIA
LOCAL EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER. EXP. 01/2018.
Segon. Ampliar el termini de presentació de pliques en quinze (15) dies naturals,
comptats a partir del mateix dia de la publicació de l’anunci al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 del TRLCSP i 8 del
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester pel
desplegament dels acords adoptats.”
--------------------------------4.

COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS
EDIFICIS PRESENTADA PER FAMIGATORS SL EXP. 2018/02. (LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 2017/107).

Vista la documentació presentada pel FAMIGATORS SL, posant en coneixement de
l’Ajuntament, mitjançant la preceptiva COMUNICACIÓ PRÈVIA, que vol dur a terme la
primera utilització i ocupació de la reforma per la transformació de dos locals en dos
habitatges en edifici existent al C/ Ferrer i Busquets, 25, relatiu a l’Expedient d’obres
número 2017/107, aprovat per acord de la Junta de Govern local de data 15.06.2017.
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Resultant que, verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el
seu cas, efectuades les comprovacions pertinents, els Serveis Tècnics municipals han emès
INFORME FAVORABLE (NR 035/2018).
Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
económica (DOGC 24 de juliol de 2015), modifica l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme que resta redactat de la
manera següent: 3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, amb el text següent:
Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles
187.2 i 187 ter, els actes següents:
…/…
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
.../...
Vist allò establert a l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Protecció de la legalitat urbanística en el qual s’estableix que només es pot
utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti, després que hagi transcorregut el
termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència
aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents
requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística
atorgada.
Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, al Reial
Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, al Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta de legislació
aplicable al règim jurídic de la primera utilització o ocupació dels edificis.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a l’expedient de PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DE LA
TRANSFORMACIÓ DE DOS LOCALS EN DOS HABITATGES EN EDIFICI EXISTENT UBICAT AL
C/ FERRER I BUSQUETS, 25 DE 25230 MOLLERUSSA PRESENTADA PER FAMIGATORS SL
Exp. 02/2018. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/107).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient per l’import de
300,00 €.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
------------------------
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5.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2596 (09/2018),
AUTOESCOLA, AL CARRER DE DOMÈNEC CARDENAL, 2, LOCAL 1 (C/ FERRER I
BUSQUETS, 26, LOCAL 1), A PETICIÓ DE RAQUEL CASTRO RODRÍGUEZ.

En data 13 de febrer de 2018, la Sra. Raquel Castro Rodríguez presenta la comunicació de
canvi de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment
destinat a autoescola, al carrer Domènec Cardenal, 2, local 1 (C/Ferrer i Busquets, 26, local
1).
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 13 de febrer de 2018, següent:
Número d’expedient: 2596/09/2018
Titular: Raquel CASTRO RODRÍGUEZ
Denominació: autoescola (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Domènec Cardenal, 2, local 1 (C/Ferrer i Busquets, 26, local 1)
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1355/00, a nom
d’Autoscola Mollerussa, SL, autoritzada per la Comissió de Govern en data 8 de juny de
2000.
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 útil total de l’establiment 101,98m2.
Autorització d’obertura i funcionament, gestionat pel Servei Català de Trànsit.

6.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2597 (10/2018),
VENDA AL DETALL DE BICICLETES I ACCESSORIS, AVINGUDA DEL CANAL, 1F,
LOCAL 1 A PETICIÓ DE JERSON BOSCH HUESO.

En data 16 de febrer de 2018 el Sr. Jerson Bosch Hueso presenta la comunicació municipal
de canvi de nom amb règim de comunicació prèvia per a l’activitat de venda al detall de
bicicletes i accessoris a l’avinguda del Canal, 1F, local 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a el canvi de nom de la comunicació prèvia en data 16 de
febrer de 2018, següent:
Número d’expedient: 2597/10/2018
Titular: Jerson Bosch Hueso
Denominació: venda al detall de bicicletes i accessoris (canvi de nom)
Emplaçament: avinguda del Canal, 1F, local 1
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Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’obertura d’exercici d’activitat número
2261/12.
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 útil total de l’establiment 152,04m2
La zona de terrassa interior es mantindrà sense ús per a l’activitat.
Tots els residus no domèstics que generi l’activitat es gestionaran a través
d’empreses acreditades.
7.

EXPEDIENT
D’ALIENACIÓ
(EXP.01/2018).

DE

VEHICLES

DEL

DIPÒSIT

MUNICIPAL

En el dipòsit municipal i locals habilitats a aquests efectes es troben dipositats un nombre
considerable de vehicles de tracció mecànica els quals han estat retirats de la via pública per
abandonament, segons consta en els expedients administratius singulars i respecte els quals
s’ha notificat fefaentment als titulars aquesta circumstància.
Atès que els mateixos no han estat reclamats, procedeix incoar expedient per a llur
alienació, motiu pel qual, a la vista dels informes i antecedents que consten en l’expedient i
atenent a les disposicions legals aplicables, i singularment l’article 35, apartats 2 i 3 del RD
2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORD:
Primer. Autoritzar l’alienació i disposar la venda dels vehicles que s’indiquen en l’annex a
aquest acord.
Segon. S’incorporen en l’expedient de referència els informes i notificacions lliurades per la
Policia Local, l’informe pericial de valoració i les dades sol·licitades i aportades per la
prefectura de trànsit, tràmits que gaudeixen de la consideració d’essencials i de caràcter
preceptiu.
Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’article 615 del Codi Civil i la Llei 39/2015, es
publicarà al tauler municipal d’edictes i al BOP, un anunci d’informació en el qual es donarà
publicitat al llistat de vehicles abandonats i retirats de la via pública i que es troben en el
dipòsit municipal. Durant el termini de 20 dies els propietaris dels mateixos podran retirar
els vehicles abonant prèviament les taxes generades, en el qual cas s’exclouran de
l’expedient d’alienació.
Quart. Transcorregut el termini esmentat s’elevarà a definitiva la relació dels vehicles
objecte d’alienació per tal de procedir a la seva alienació posterior.
8.

OFERIMENT DEL SR. GASPAR COBO GUERRERO, ADQUISICIÓ DELS DRETS
FUNERARIS DELS NÍNXOL NÚM. 3109 I 3113 FILA 3ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Gaspar Cobo Guerrero, en què ofereix a l’Ajuntament
l’adquisició del drets dels nínxols núm. 3.109 i 3.113, fila 3ª del Cementiri Municipal.
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Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, la Junta de Govern, 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. Acceptar l’oferiment presentat i adquirir al titular Lauro Peropadre Cebollero el
nínxol núm. 3.109 i 3.113 fila 3ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les
Ordenances Fiscals vigents.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
9.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. MONTSE SANS FUSTÉ “BODEGA XAREL·LO” N. EXP. OVP-TC: 2018/020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Sans Fusté titular de
l’establiment denominat “Bodega Xarel·lo”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.•
•
•
•
•
•

Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: MONTSE SANS FUSTÉ
Nom comercial: Bodega Xarel·lo
Ubicació: Pl. Major, 7 local
Metres quadrats: 16 m2
Període autoritzat: març de 2018
Núm. Exp. OVP-TC: 2018/020

2.- Condicions generals de la llicència:
•
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
•
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
•
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
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3.- Condicions particulars de la llicència:
•
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
• En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a
ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i
cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai
ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En aquests
supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és possible i la
calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.

•
•

•

S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1872000177.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MALÍ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 11 DE MARÇ DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Fousseyni Diarra, en representació de
l’Associació de Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 11 de març, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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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 l’Associació de Mali, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 11 de març, de les 15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
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Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

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

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
DENTAL
FOULBHE,
EN
QUÈ
DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT CADA SEGON
DIUMENGE DEL MES DE FEBRER A JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Souleymane Sow, en representació de
l’Associació Dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 del Teatre
l’Amistat cada segon diumenge del mes de febrer a juny de 2018, de les 14.00h fins a les
18.00h, per realitzar-hi una reunió.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Dental Foulbhe la utilització de la sala 5 del Teatre l’Amistat
cada segon diumenge del mes de febrer a juny de 2018, de les 14.00h fins a les 18.00h, per
realitzar-hi una reunió.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
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•

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 TEATRE DE BUTXACA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR L’ESCENARI DEL TEATRE L’AMISTAT DEL DIA 19 AL 26 DE MARÇ
DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Jovells, en representació del
Teatre de Butxaca, en què demana autorització per utilitzar l’escenari del Teatre l’Amistat
del dia 19 al 26 de març, per realitzar-hi els assajos, muntatge i desmuntatge de l’espai
escènic de l’obra guanyadora del “Premi de textos teatrals 2017”.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
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Primer. Autoritzar al Teatre de Butxaca la utilització de l’escenari del Teatre l’Amistat del
dia 19 al 26 de març, al vespre, per realitzar-hi els assajos, muntatge i desmuntatge de
l’espai escènic de l’obra guanyadora del “Premi de textos teatrals 2017”.
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 DE L’AMPA POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de l’AMPA Pompeu Fabra de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal per
a utilitzar les instal·lacions del centre indicat, el proper dia 10 de març, de les 10.00h fins a
les 13.00h, per a realitzar-hi la Trobada d’Escacs Escolar del curs 2017/2018.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social. En aquest sentit es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer.
Autoritzar l’AMPA Pompeu Fabra de Mollerussa per a la utilització de les
instal·lacions del centre indicat, el proper dia 10 de març, de les 10.00h fins a les 13.00h,
per a realitzar-hi la Trobada d’Escacs Escolar del curs 2017/2018.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
Pompeu Fabra de Mollerussa, als efectes legals oportuns.
14.

PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA AL 25È
ANIVERSARI ACEM A MANRESA.

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2017-2018 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat la participació de l’escola al 25è Aniversari ACEM a Manresa que
s’efectuarà el proper dia 3 de març de 2018. Aquesta activitat, tot i gaudir de la consideració
d’activitat municipal, s’efectuaria amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola, entitat que
gestionarà els aspectes econòmics de la sortida, tant a nivell de desplaçaments, allotjament
(si és el cas) i dietes.
La informació relativa al intercanvi, és la següent:
Població:
Manresa
Adreça:
Pavelló Nou Congost
Telèfon:
93 481 72 51
Nombre d’alumnat participants: 61 alumnes de Cant Coral E1-E4, Cor de noies, Cor Jove
Modalitat d’acolliment: No
Allotjament: No
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Mitjà de transport:

Alumnes: Autocar d’anada i cotxes particulars de tornada
Professors: cotxes particulars de cada professor
Calendari del Viatge: dissabte 3 de març, de les 08.00h a 21.00h
Professors responsables:: Josep Miquel Mindán, Miquel Hortigüela, Jordi Cubiró, Núria Vitó, Laura
Terradellas, Enric Tudela.
Finançament de l’activitat: Pagament de l’autocar des de l’AMPA a Salvia Autocars.

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint,
però, que es contracti una assegurança específica que cobreixi viatges en grups i excursions,
els dies indicats, tant als alumnes com als professors acompanyats.
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dia 3 de març de 2018, ha de realitzar l’Escola
Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació al 25è
Aniversari ACEM a Manresa, en els termes que s’ha indicat en els antecedents.
Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució
i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin
com a hores de dedicació al centre.
Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges
en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants,
amb la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat.
El contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del RDLEG 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU
(02-17938).

Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a
Intervenció de Fons.
15.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 05/2018

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 189.550,69€.
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.
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 05/2018, per import global de 189.550,69€.
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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.
16.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 07/2018.

Vista la relació núm. 2018/07 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 8 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 2018/07, corresponent al període entre els dies 19 al 25 de febrer de 2018.
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.
17.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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