AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 19 de juliol 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 presidència del Sr. Josep Àngel Lavin Llano, i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin LLano, Sra. Dolors Bargalló
Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Josep Simó Ribera.
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.

No hi ha llicències d’obres.
3.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM.: 2609 (22/2018).
DESCRIPCIÓ: LOCUTORI TELEFÒNIC, SERVEI D’INTERNET I VENDA
D’ALIMENTACIÓ. EMPLAÇAMENT: CARRER DE MOSSÈN RAMON VILADRICH, 4,
LOCAL 3.

En data 9 de juliol de 2018, el Sr. Hicham Jama presenta la comunicació de canvi de nom
amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a locutori
telefònic, servei d’internet i venda d’alimentació, al carrer de Mossèn Ramon Viladrich, 4,
local 3.
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 9 de juliol de 2018, següent:
Número d’expedient: 2609/22/2018
Titular: Hicham JAMA
Denominació: locutori telefònic, servei d’internet i venda d’alimentació (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Mossèn Ramon Viladrich, 4, local 3
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient
autoritzada a la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2011.

d’activitats

número

2155/11

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil de 93m2.
Inscripció al Registre sanitari municipal d’activitats de venda minorista d’alimentació.
Caldrà mantenir l’espai auxiliar posterior de l’activitat fora d’ús.
4.

SOL·LICITUD SR. SALVADOR JESUS QUIROS GONZALEZ, PER A LA CONCESSIÓ
DRETS FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 317 FILA 2A DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Salvador Jesus Quiros Gonzalez, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 317 fila 2ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

317

Salvador Jesus Quiros Gonzalez

160,677,39

2ª

Títol

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
5.

PRÒRROGA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA
REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DELIMITAT PEL
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT
ISIDORI DE MOLLERUSSA. CONVOCATÒRIA 2017.

L’article 17 de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació
d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà
i Grup Sant Isidori de Mollerussa, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 16
d’octubre de 2017, estableix el següent: “La justificació de les actuacions subvencionades es
podrà realitzar fins el dia 31 d’agost de 2018”.
En data 3 de gener de 2018, es va publicar al BOP de Lleida núm. 2, l’extracte de l’acord de
14 de desembre de 2017 de la Junta de Govern pel que es convoquen subvencions
destinades a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del Projecte
d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, BDNS (Identif.):
377605.
En la data 5 de març de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de
subvenció, havent estat impossible l’avaluació prèvia per part de l’òrgan col·legiat, el termini
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de resolució ha estat prorrogat per la Junta de Govern en sessió de 19 de juliol de 2018,
havent modificat l’Article 14.2 de les bases específiques, que passa a tenir la següent
redacció: “El termini màxim per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de
cinc mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.”
Vist allò establert a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que expressament diu que
“L’Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats
una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers. L’acord
d’ampliació s’ha de notificar als interessats”.
En virtut del que s’ha exposat, la Junta de Govern local, en desplegament de les facultats
legalment atribuïdes per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Modificar l’Article 17 de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions
per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del Projecte d’Intervenció
Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, que passa a tenir la següent
redacció:
“La justificació de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins el dia 28 de
setembre de 2018, ampliable fins el dia 15 d’octubre de 2018, prèvia petició i
motivació de l’interessat dins el termini establert per a la justificació”.
Segon. Aprovar una pròrroga per a justificar les subvencions per a la rehabilitació
d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà
i Grup Sant Isidori de Mollerussa fins el dia 28 de setembre de 2018, ampliable fins el dia
15 d’octubre de 2018.
Tercer. Notificar als interessats el present acord als efectes oportuns.
6.

DONAR COMPTE: SUBVENCIONS PER A LA IDENTIFICACIÓ I ESTERILITZACIÓ
D’ANIMALS DE COMPANYIA

Vista la Resolució TES/1550/2018, de 29 de juny, de convocatòria de subvencions per
fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia, per a l'any 2018,
publicada al DOGC núm 7659, de 9 de juliol de 2018.
Vista l’Ordre TES/62/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia,
publicada al DOGC núm 7640, de 12 de juny de 2018.
Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la identificació i esterilització dels
animals de companyia, entenent com a tals gossos, gats i fures, amb la finalitat de
disminuir-ne l'abandonament.
Els beneficiaris, entre d’altres, són els ens locals que tinguin la competència sobre les
actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d'animals de companyia
establert en l'article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, en el sistema informàtic
de gestió única del Registre general d'animals de companyia mitjançant l'aplicació ANICOM.
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Cal indicar si la competència sobre la gestió dels animals de companyia abandonats o
perduts és pròpia de l’ens local o delegada, i en cas de ser delegada, informar de l'ens
delegant.
En cas que l'ens local dipositi els animals en un centre d'acollida gestionat per una entitat de
protecció i defensa dels animals, acordar amb l'entitat per imputar els animals en una
sol·licitud o en una altra per evitar duplicacions.
Les actuacions subvencionables s'han d'haver realitzat en el període comprès entre el dia 1
de gener i el 31 de desembre de 2017 (ambdós inclosos) i es poden pagar fins a la
finalització del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.
La dotació màxima de la convocatòria d’aquestes subvencions és de 440.000 euros i els
imports unitaris màxims per a cada actuació són els següents:
- Identificació mitjançant microxip: 30 euros
- Esterilització gossa: 120 euros
- Esterilització gos: 90 euros
- Esterilització gata: 80 euros
- Esterilització gat: 40 euros
El període per presentar les sol·licituds és d'un mes des de la publicació d'aquesta Resolució
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 10 de juliol al 10 d'agost de 2018.
El procediment de concessió és el de prorrata d'acord amb el que preveu l'article 22 de la
Llei 38/2003, general de subvencions.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
- En el cas d'ens locals, certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti
la decisió de l'òrgan competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció.
- Per a actuacions d'implantació de microxip i d'esterilització, una relació on consti el número
de microxip dels animals.
- En cas que la persona que ha signat la sol·licitud actuï en representació d'una altra, la
documentació acreditativa de la representació amb què actua. (No cal aportar en el cas que
la persona sol·licitant l'hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de
la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i
no hagi experimentat cap modificació)
- Declaració si la persona sol·licitant està o no subjecta a un règim d'IVA i si aquest és
recuperable o no per algun mitjà, indicant el percentatge que es dedueix.
- Declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs
òrgans de direcció o administració si se sol·licita una quantitat superior a 10.000 euros.
- En tractar-se d'actuacions ja realitzades, les persones sol·licitants també hauran de
presentar, juntament amb la sol·licitud, la justificació del compliment de l'objecte de la
subvenció, el compliment de les condicions i de la seva finalitat en el moment de la
sol·licitud d'acord amb el que s'indica a la base 8.4:
a) Una relació classificada de les despeses desglossades per conceptes, d'acord el
model normalitzat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de
valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de
pagament, signada per l'interventor/a en cas d'ens locals.
b) La relació ha d'anar acompanyada de les còpies digitalitzades de les factures o els
documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, i si s'escau, la documentació acreditativa del pagament consistent en
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extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la
percepció de l'import per part del creditor.
c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l'actuació amb indicació de l'import i la seva procedència.
d) Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no
aplicats així com dels interessos que se'n derivin.
e) La persona beneficiària de la subvenció ha de realitzar una declaració responsable en
el model normalitzat de justificació conforme el cost dels justificants de despesa
aportats un cop multiplicats pel percentatge d'imputació declarat no s'ha aplicat ni
s'aplicarà a altres línies de subvencions o ajuts.
- En el cas d'ens locals, han d'aportar, a més, certificat del/de la secretari/ària o òrgan
gestor equivalent que correspongui, que acrediti que s'ha complert la normativa de
contractació de les administracions públiques pel que fa als procediments d'adjudicació de
les actuacions objecte de la subvenció, amb indicació dels procediments de contractació i les
formes d'adjudicació utilitzades.
La documentació prevista en les bases 8.4, 8.5 i 8.6 s'ha de presentar al Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució TES/1550/2018, de 29 de juny, de
convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de
companyia, per a l'any 2018, publicada al DOGC núm 7659, de 9 de juliol de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
7.

DONAR COMPTE: SUBVENCIONS PER INSTAL·LAR ESTACIONS DE RECÀRREGA
DE VEHICLES ELÈCTRICS (PIRVEC 2016-2019)

Vista la Resolució EMC/1626/2018, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de
l'any 2018 per a la concessió de subvencions per instal·lar estacions d'accés públic de
recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques en el marc
del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics
a Catalunya, publicada al DOGC núm 7663, de 13 de juliol de 2018.
Vista la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de
recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament
d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya, publicada al DOGC
núm 7640, de 30 de desembre de 2016.
Aquesta línia de subvencions té com a objecte la instal·lació d'estacions d'accés públic de
recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques (EdRRA).
Es considera despesa subvencionable la que resulti estrictament necessària, es realitzi
durant el període d'execució de l'actuació i hagi estat pagada amb anterioritat a la
finalització del període de justificació establert en aquesta resolució, d’acord amb el detall
següent:
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- Estació de recàrrega segons els requisits tècnics descrits a l'annex 3.
- Obra civil i direcció d'obra per a la instal·lació de les estacions d'accés públic de
recàrrega i els costos relacionats amb els permisos d'accés i connexió a la xarxa
elèctrica.
- Sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega.
- Senyalització de les estacions d'accés públic de recàrrega i els seus accessos,
marquesina i punt de vídeo de vigilància.
- Sistema de gestió, control i seguretat. Instal·lació d'un sistema de comunicació per
permetre obtenir informació en temps real sobre l'estat de les estacions d'accés
públic de recàrrega: disponible, en càrrega, fora de servei.
- Només és subvencionable l'IVA que grava el valor de les despeses en cas que el/la
beneficiari/ària de la subvenció l'hagi suportat efectivament i no se'l pugui deduir.
Es considera una estació de recàrrega d'accés públic, d'acord amb aquestes bases, quan la
plaça específica d'estacionament associada sigui exclusivament per a vehicles elèctrics, sigui
accessible per a qualsevol usuari de vehicle elèctric, no sigui d'ús privat i estigui dotada del
corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la realització i gestió
de la seva recàrrega.
Les Estacions d'accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per
administracions públiques (EdRRA) han de tenir una potència elèctrica de 50 kW (DC) i de
43 kW (AC), per a vehicles elèctrics amb un sistema de pagament integrat.
Un mateix beneficiari podrà sol·licitar un màxim de 2 estacions de recàrrega elèctrica
ràpides dins un mateix terme municipal.
El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció dins la línia EdRRA és de set mesos
a comptar des de la presentació de la sol·licitud, segons estableix la base 5.1 i la presentació
de la documentació justificativa és de deu dies hàbils a comptar des de la finalització
d’aquest període d'execució.
La quantia de la subvenció es determinarà basant-se en el cost de les despeses
subvencionables, i serà el 100% d'aquestes. L’import màxim de les subvencions a atorgar
en aquesta convocatòria es fixa en 40.000,00 euros per a les despeses subvencionables per
estació de recàrrega ràpida amb un sistema de pagament integrat en l'operativa de
recàrrega del vehicle, i amb la incorporació prèvia del sistema al visor de dades obertes a
temps real i a l'Aliança de municipis per la interoperabilitat en estacions de recàrrega de
vehicle elèctric a Catalunya, ambdós sistemes gestionats i coordinats per l'Institut Català
d'Energia.
El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al DOGC i finalitza el dia 20 de setembre de 2018.
Els ajuts previstos en aquesta Resolució tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord
amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a
les ajudes de minimis.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és una memòria descriptiva de
l'actuació amb el contingut següent, previst a l’Annex 2 de les bases reguladores:
- Memòria descriptiva de l'actuació amb el projecte de la infraestructura incloent dates
d'inici i de finalització previstes i lloc de realització d'aquesta.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

- Descripció de l'equip/s de recàrrega ràpida.
- Projecte de la instal·lació de totes les estacions de recàrrega elèctrica ràpida
instal·lades, en cas d'instal·lar-ne més d'una.
- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els
ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de
finançament.
- En cas que un mateix beneficiari en una mateixa sol·licitud inclogui més d'una ubicació
d'estacions de recàrrega elèctrica presentarà un pressupost per cadascuna de les
ubicacions.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució EMC/1626/2018, de 6 de juliol, per la
qual es fa pública la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per
instal·lar estacions d'accés públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per
administracions públiques en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures
de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya, publicada al DOGC núm 7663, de 13 de
juliol de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
8.

ADSCRIPCIÓ DE L’HABITATGE 1/2018 DEL FONS D’HABITATGES DE LLOGUER
SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AL FONS D’HABITATGE DE
LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS.

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’adscripció de l’habitatge 1/2018 del fons
d’habitatge de lloguer de l’Ajuntament de Mollerussa al Fons d’habitatge de lloguer destinat
a polítiques socials per tal de facilitar l’accés a un habitatge en règim de lloguer a persones
en situacions especials i a les persones amb rendes mitjanes o baixes.
Aquesta adscripció es fonamenta en les disposicions següents:
•
•

•
•

En data 13/03/2014 mitjançant Resolució 577/X i la Moció 66/X, del Parlament de
Catalunya, es va acordar la creació d’un Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques
socials.
En data 12/06/2015 es constitueix el Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques
socials que es configura com un instrument destinat a posar a disposició de les persones
i famílies d’exclusió residencial els habitatges de titularitat pública i privada que integrin
aquest fons, en règim de lloguer.
En data 1/02/2018, s’aprova per Ple Municipal el “Reglament regulador del Fons
d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament de Mollerussa”.
En data 12/04/2018 s’aproven per Junta de Govern les bases de la convocatòria de
l’adjudicació de l’habitatge que forma part del fons social d’habitatges de l’Ajuntament de
Mollerussa en règim de lloguer/cessió d’ús i del perfil de les persones adjudicatàries.

Resultant que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en l’adscripció de l’habitatge 1/2018 al
Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.
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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 Benestar Social, Ciutadania i
Infància, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Adscriure l’habitatge 1/2018 al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques
socials.
9.

SOL·LICITUD FERNANDO CARLOS DE VISA MALLOL, 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 FERNANDO CARLOS DE VISA MALLOL 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: 1416
Ubicació: C/ Ferran Puig, 8 b
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
10.

SOL·LICITUD ANC PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR UNA SALA EL DIA 4 D’AGOST DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Elisabet Mitjans, en representació de
l’ANC Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar una sala el dia 4 d’agost, de les
08.30h fins a les 16.00h, per realitzar-hi un plenari del Secretariat Nacional.
També demanen un lloc on poder aparcar.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
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competents en matèries extraordinàries amb data 11.07.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ANC Pla d’Urgell a utilitzar el Centre Cultural el dia 4 d’agost, de les
08.30h fins a les 16.00h, per realitzar-hi un plenari del Secretariat Nacional.
S’acorda facilitar-los un lloc on poder aparcar (aparcament del carrer Crist Rei, al costat del
Condis).
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.
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•

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 tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE
L’AMISTAT DIVERSOS DIES DE 2018

Es retira de l’ordre del dia.
12.

SOL·LICITUD GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC DE LA SERRA I LA PART DE BAIX DEL
CIRCUIT D’AUTOCROS EL DIA 28 DE JULIOL DE 2018

Vista la petició presentada pel Sr. Jordi Balagué, en representació del Grup Excursionista
Serralada, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc de La Serra i la part de
baix del Circuit d’Autocros el dia 28 de juliol, per realitzar-hi la cursa solidària Fita Alta
Madness.
També demanen 5 carpes, 10 taules, 80 cadires, 10 tanques, un equip de so, graelles i
poder disposar de llum per la nit a la zona de la cursa i poder utilitzar uns serveis públics.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 11.07.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a Grup Excursionista Serralada, la utilització de l’espai del Parc de La
Serra i la part de baix del Circuit d’Autocros el dia 28 de juliol, per realitzar-hi la cursa
solidària Fita Alta Madness.
S’acorda facilitar-los 5 carpes, 10 taules, 80 cadires, 10 tanques, un equip de so, graelles i
poder disposar de llum per la nit a la zona de la cursa i poder utilitzar uns serveis públics.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
S’haurà de tenir dos extintors a la zona de graelles.
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•

S’haurà d’aportar l’assegurança R.C.

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

SOL·LICITUD CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB MOTIU
DEL CAMPUS DE PATINATGE

Vista la petició presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació del CPA Mollerussa Pla
d’Urgell, en què sol·licita la utilització de diversos espais municipals per realitzar-hi diverses
activitats amb motiu de dur a terme el Campus de patinatge, del dia 30 de juliol al 3 d’agost
de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 03.07.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al CPA Mollerussa Pla d’Urgell, amb motiu de dur a terme el Campus
de patinatge per realitzar diverses activitats, del dia 30 de juliol al 3 d’agost, la utilització de
les instal·lacions següents:
- PAVELLÓ POLIESPORTIU “Pavelló 19 de Març”
- PAVELLÓ POLIESPORTIU “Pavelló 11 de Setembre”
- COL·LEGI POMPEU FABRA
S’acorda facilitar-los les lliteres.
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
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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.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar i fer foc en tots els recintes.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar pòlissa de RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
Els monitors hauran de tenir cura dels participants en tot moment,
•
S’haurà de respectar tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
•
En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tenir R.C.
Tercer. Establir una fiança de 500€ per sufragar els possibles desperfectes que la utilització
d’aquestes instal·lacions pugui comportar.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD CLUB PATI MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB MOTIU DELS ENTRENAMENTS
DE TECNIFICACIÓ

Vista la petició presentada pel Sr. Francesc Botam, en representació del Club Pati

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Mollerussa, en què sol·licita la utilització de diversos espais municipals per realitzar-hi
diverses activitats amb motiu de dur a terme els entrenaments de tecnificació per als
jugadors, del dia 6 al 10 d’agost i del 13 al 17 d’agost de 2018.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 11.07.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Pati Mollerussa, amb motiu de dur a terme els entrenaments
de tecnificació per als jugadors, del dia 6 al 10 d’agost i del 13 al 17 d’agost, la utilització de
les instal·lacions següents:
- PAVELLÓ POLIESPORTIU “Pavelló 11 de Setembre”
- ENTRADA PISCINA MUNICIPAL
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
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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.
•
Per poder tenir accés a la piscina serà necessari posar-se en contacte amb el
coordinador de la piscina abans del dia 31 de juliol de 2018.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar i fer foc en tots els recintes.
•
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà de respectar la normativa de seguretat de les piscines municipals i seguir les
instruccions dels socorristes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD DELS SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA, EN QUÈ DEMANA
PODER UTILITZAR UN ESPAI DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DE
RECURSOS PEDAGÒGICS DURANT LA SEGONA QUINZENA DE JULIOL DE 2018

Vista la petició del Sr. Andreu Carles Vega, en representació dels Serveis Territorials a
Lleida, sol·licitant la utilització d’un espai de les instal·lacions del Centre de Recursos
Pedagògics per a l’equip directiu del nou Institut Mollerussa IV, durant la segona quinzena
de juliol, per a realitzar-hi tasques d’atenció als futurs usuaris (famílies i alumnes).
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, de conformitat amb l’informe favorable,la Junta de Govern per
unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar als Serveis Territorials a Lleida per a la utilització d’un espai de les
instal·lacions del Centre de Recursos Pedagògics per a l’equip directiu del nou Institut
Mollerussa IV, durant la segona quinzena de juliol, per a realitzar-hi tasques d’atenció als
futurs usuaris (famílies i alumnes).
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
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•

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-06-2018 A
30-06-2018).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-06-2018 a 30-06-2018.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-06-2018 a 30-062018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
CALERO
ESTADELLA
MARTINEZ
SANCHEZ
CRUZ
CARABANTE
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL
RIVAS
DELGADO
SOBREVALS VALLS
PEREZ
CEBRIAN
LEIVA
OLLER
MENDOZA
GONZALEZ
CARRASCAL CARRETERO
OLLERO
LIMAS
GARCIA
MORENO
PUIG
MARTINEZ
MEGIAS
VARGAS
PEIRON
MAZAS

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

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
36,36 €
61,25 €
411,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60,60 €
43,75 €
757,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24,24 €
43,75 €
419,10 €
36,36 €
61,25 €
85,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
57,15 €
72,72 €
70,00 €
1.117,97 €
48,48 €
70,00 €
502,41 €
84,84 €
61,25 €
1.083,45 €
60,60 €
61,25 €
561,95 €
48,48 €
70,00 €
754,80 €
24,24 €
0,00 €
266,70 €
24,24 €
52,50 €
0,00 €
36,36 €
52,50 €
504,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
557,52 €
647,50 €
6.522,99 €
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Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
17.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-04-2018 A 30-04-2018).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-04-2018 a 30-04-2018.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-04-2018 a 30-04-2018, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME
GARDEÑES DALFO
AURORA
Total
ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
SOLE
CASANELLES
M.CARMEN
TUDELA
MIRO
CARME

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVI
PORTA
RUIZ
MASIP
GOMEZ
MARTINEZ
BOLDU
BOFARULL
OLIACH
SANS
RUBINAT

Import
0,00 €
16,83 €
217,02 €
233,85 €

Total

Import
224,40 €
145,86 €
370,26 €

Total

Import
47,64 €
73,44 €
85,68 €
67,32 €
42,84 €
114,24 €
431,16 €

JAUME
ANNA
ROGER
JUDITH
TERESA
ROC

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom
CABELLO
FAURE
ROSENDO
PASU
IONEL

Import
69,19 €
98,67 €
Total

167,86 €
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Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
18.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-06-2018 A 30-06-2018).

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-06-2018 a 30-06-2018.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-06-2018 a 30-06-2018, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME
GARDEÑES DALFO
AURORA
Total

Import
16,83 €
22,46 €
179,64 €
218,93 €

Total

Import
91,63 €
78,54 €
134,64 €
304,81 €

Total

Import
111,26 €
111,26 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
FELIP
GRAU
MONTSERRAT
SOLE
CASANELLES
M.CARMEN
TUDELA
MIRO
CARME

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVI
GONZALEZ PEREZ
DIAZ
BARRANCO
GAVALDA
LORENTE
PORTA
RUIZ
MASIP
GOMEZ
SANS
RUBINAT

RAMON

JAUME
JOSE ANTONIO
PASCUAL
ALBERT
ANNA
ROGER
ROC

Import
59,55
71,46
35,73
35,73
95,88
220,32
85,68

€
€
€
€
€
€
€
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ROCA
PALENCIA
NABAU

PONS
FABREGAT
PUIG

ADRIA
ADRIA
GERARD
Total

171,36 €
225,42 €
15,47 €
1.016,60 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
19.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 23/2018

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 87.571,76€.
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 23/2018, per import global de 87.571,76€.
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.
20.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 18/2018.

Vista la relació núm. 2018/18 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 48 expedients i que importa la quantitat
1.067,70 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/18, corresponent al període entre els dies 25 de juny al 15 de juliol de 2018.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa 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.
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21.

ATORGAMENT A LA SRA. ALBA RUTH SCARPETTA SAAVEDRA D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00039-1318W.

Vist l’expedient tramitat per Alba Ruth Scarpetta Saavedra (amb DNI 54751318 W ) per
obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Alba Ruth Scarpetta Saavedra
DNI: 54751318 W
Núm. expedient: 25137-2018-000039-1318W
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: juliol 2028
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
22.

ATORGAMENT AL SR. PEDRO MAXIMO OÑA GUEVARA D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00040-2987X.

Vist l’expedient tramitat per Pedro Maximo Oña Guevara (amb DNI 39122987 X )
obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Pedro Maximo Oña Guevara
DNI: 39122987 X
Núm. expedient: 25137-2018-000040-2987X
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: juliol 2028
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
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23.

SOL·LICITUD DELS PARADISTES DEL MERCAT REALITZAR EL DIMECRES DIA
15 D’AGOST EL MERCAT SETMANAL.

Examinada la sol·licitud del Sr. Bernardo Romero Fernández, DNI 75016244L, en
representació dels PARADISTES DEL MERCAT, demanant que el dia 15 d’agost, (Dia de
l'Assumpció), és realitzi el mercat setmanal del dimecres i atesos els informes favorables de
la Policia Local i de la Regidoria de Mercats.
En la seva virtut, i atès el que al respecte s’estableix a la legislació vigent, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Declarar hàbil per fer mercat el dimecres dia 15 d’agost i amb caràcter
voluntari.
Segon. L’import d’aquest dia, es liquidarà a tots els paradistes que el dia 15
d’agost hagin realitzat el mercat.
Tercer. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte
que es procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Quart. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
24.

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:
24.1.- SOL·LICITUD CENTRE OBERT MUNICIPAL PAS A PAS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES D’ESTIU
AMB CARÀCTER GRATUÏT.
Vista la petició presentada pel Sr. Pere Castañé, en representació del Centre Obert Municipal
Pas a Pas, en què sol·licita l’accés gratuït a les instal·lacions de les piscines municipals el dia
10 d’agost amb un grup màxim de 40 menors entre els 6 i 12 anys, acompanyats de 6
educadors, amb motiu dels casals d’estiu que realitzen durant els mesos d’estiu.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria corresponent, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada Sr. Pere Castañé, en representació del Centre
Obert Municipal Pas a Pas, l’accés gratuït a les instal·lacions de les piscines municipals el dia
10 d’agost amb un grup màxim de 40 menors entre els 6 i 12 anys, acompanyats de 6
educadors, amb motiu dels casals d’estiu que realitzen durant els mesos d’estiu.
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CONDICIONANTS:
Abans de la utilització s’hauran de posar en contacte amb la Regidoria d’Esports i el
responsable de la Piscina.
S’acorda també demanar-los una llista dels alumnes i monitors que se’n beneficiïn.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.2.- SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA PER FER ÚS SOCIAL DE
LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS DURANT EL MES D’AGOST DE 2018
Vista la petició de l’Escola Les Arrels de Mollerussa, sol·licitant autorització municipal per a
utilitzar les instal·lacions del centre indicat (el pati) a alguns usuaris de la Residència
ACUDAM, acompanyats dels respectius monitors, per poder anar a regar les plantes i arbres
que hi tenen plantats l’escola durant el mes d’agost de 2018 (vacances del conserge).
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Escola Les Arrels de Mollerussa per a la utilització de les instal·lacions
del centre indicat (el pati) a alguns usuaris de la Residència ACUDAM, acompanyats dels
respectius monitors, per poder anar a regar les plantes i arbres que hi tenen plantats
l’escola durant el mes d’agost de 2018 (vacances del conserge).
Segon. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
Escola Les Arrels de Mollerussa, als efectes legals oportuns.

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i trenta 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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