AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 2 d’agost 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 presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusen l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i els regidors/es Sr. Josep Àngel Lavin
LLano i Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 4.708,72 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

155/2018
GARCIA RIVERA ANA CELIA
C/ Ferran Puig, 14
179,94
89,97
11,50
1.000,00
4260,08
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

157/2018
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
C/ Prat de La Riba (cantonada c/ President Macià)
348,08
174,04
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:

161/2018
C.P Ferrer i Busquets, 132
C/ Ferrer i Busquets, 132
7,,87
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

165/2018
MILLAN MARTINEZ VICENTA
C/ Beethoven, 8 2n 3a
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:

168/2018
ESCOLÀ CLUA ALFONS
C/ Germà Arnald Cilir·li, 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:

169/2018
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Crta de Torregrossa, 5 CEE SILOÉ
37,70
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:

170/2018
CP AVINGUDA CATALUNYA, 9
Av.Catalunya, 9
77,50
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

38,70
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:

171/2018
TALLER LOGÍSTICO COSTRULEV, S.L
C/ Ferrer i Busquets, 43
726,25
363,13
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:

172/2018
CP AVINGUDA CATALUNYA, 9
Av.Catalunya, 9
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:

173/2018
MERCADONA S.A
Av. Jaume I, 30 Ronda Ponent
1.761,36
880,68
0,00
0,00
784,45

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/166 PRESENTADA PER
NEGDIA CATALUNYA SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA SA i de l’informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 19 de
juliol de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/6863 de data 27 de
juliol de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Llicència d'Obres nova escomesa al carrer Joan Borniol, 11 per la travessera Ferran
Puig.
•
PEM: 250,00€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
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2a.

3a.
4a.

5a.

6a.

7a.

8a.
9a.
10a.

no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250,00
0,00
12,00

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres Llicències d'Obres
2018/166, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
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Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250,00
0,00
12,00

Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/167 PRESENTADA PER
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per, i de l’informe emès pels Serveis Tècnics
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. datada a
Lleida el 6 de juny de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/6864
de 27 de juliol de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Instal·lació de nova línia subterrània de Baixa Tensió, per nou subministrament a la
següent adreça:
o
AV. JAUME I (interior Estació de Servei Campsa)
•
Dades actuació:
o Llicència d'Obres per desmuntatge de conductor RZ-50 i conversió Aeri –
soterrani amb línia subterrània de baixa tensió per ampliació de potència de
15kw a 21,71kw, segons detall de documentació gràfica presentada.
o No s’afectarà l’àmbit de carreteres.
•
PEM: 977,16€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua,
connexions de claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor
qualitat als afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les
obres.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en
capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
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6a.

7a.
8a.
9a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,0 euros
TOTAL

997,16
19,54
12,00
---------------31,54

S’ha de fer constar que a la proposta de regidoria d’urbanisme es va detectar una errada, de
forma que on hi deia taxa 1,00% o 9,72 euros havia de dir taxa 1,00% o 12,00 euros de
conformitat amb el que preveu l’art 6 de l’OF 10 , que s’ha esmenta en aquest acord.
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres 2018/167, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions
establertes amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de 31,54
euros.
Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5.

COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2598 (11/2018),
CLÍNICA DENTAL, CARRER DE FERRER I BUSQUETS, 42, LOCAL, A PETICIÓ DE
CLARIANA 2005, SL.

En data 24 de juliol de 2018 el Sr. Chela, en representació Clariana 2005, SL, presenta la
documentació final per a la comunicació municipal per a l’activitat de clínica dental al carrer
de Ferrer i Busquets, 42, local.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’exercici d’activitats, en data 24 de juliol de
2018, següent:
Número d’expedient: 2598/11/2018
Titular: CLARIANA 2005, SL
Denominació: clínica dental
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 42, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

TITULAR:

“Informe resolució:
CLARIANA 2005, S.L.

ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

CLÍNICA DENTAL
C/ Ferrer i Busquets núm. 42 bxs.
2598/2018

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

Mollerussa

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 26 de juliol de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2598/2018 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per David Pairada Blasco en data febrer de
2018 i la modificació del plànol de climatització de data abril de 2018, així com la
certificació tècnica signada per David Pairada Blasco en data 02.07.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 11.04.18 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7

h – 21

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o
60
infraestructures de transport existents
-

Le(21
h)

60

h – 23

Ln(23 h – 7 h)

50

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Ús del local confrontant

Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines

Dependències
Sales d’estar
Dormitoris
Despatxos professionals

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)
35
30
35

Le(21 h – 23 h)
35
30
35
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Ús del local confrontant

Hospitalari
Educatiu o cultural

-

-

-

6.

Dependències

Valors límit d’immissió

Ld(7 h – 21 h)
Oficines
40
40
Zones d’estada
Dormitoris
35
35
Aules
Sales de lectura, audició
30
i exposició

Le(21 h – 23 h)
40
40
35
35

Ln(23 h – 7 h)
40
30
25
35

30

30

Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Residus:
o paper, cartró i altres domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
o especials sanitaris, punxants, citotòxics: magatzematge adequat i a
gestor autoritzat. Alta al registre de productors de residus.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions elèctrica,
climatització, aire comprimit, raig X, etc. gestionat per l’Oficina de gestió
empresarial del Departament d’Empresa i Ocupació. Caldrà realitzar els controls
periòdics preceptius.
El sistema d’expulsió de la unitat de climatització anirà embocat cap a l’exterior
a la façana del carrer Ferrer i Busquets, sense envair sectors veïns.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut:
Clínica dental.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.

PRIMERA
ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL
PLA EDUCATIU D'ENTORN PER A L’ANY 2018.

Antecedents:
En data 12 d’abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni amb l’objecte d’establir els termes de
la col·laboració entre ambdues administracions per contribuir, a través del Pla educatiu
d'entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot l’alumnat
en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es pretén afavorir
la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que
doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
En virtut del que s’ha exposat, i atès que es donen les circumstàncies previstes en la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l’informe preceptiu de la
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Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i de la Regidoria
d’Ensenyament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de la PRIMERA ADDENDA al conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn, relatiu per a l’any 2018, conforme el
text que s’insereix en Annex.
Segon. Notificar el present acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEX
PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A ACTUACIONS DINS DEL PROGRAMA
PROEDUCAR EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN PER A L’ANY 2018
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de juny, i
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de
juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament
(DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament.
PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
L’Il·lustríssim Senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, amb NIF P2517200H,
nomenat en virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa de 13 de juny de 2015,
i en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que amb data 12 d'abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni de col·laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social i per a la millora de l’èxit educatiu per a
tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmic, social i laboral, mitjançant el Pla
educatiu d'entorn.
Que en aquest moment, el Departament d’Ensenyament vol impulsar mesures preventives
dirigides a augmentar el percentatge d’alumnes que finalitzen amb èxit l’educació secundària
obligatòria en els centres de titularitat pública dels Plans educatius d’entorn. L’objectiu
d’aquestes actuacions és implementar plans d’activitats extraescolars d’extensió educativa
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amb un component lúdic i motivador, en el marc de la mesura "Quédate”, i plans de reforç
en les matèries instrumentals durant el més de juliol, en el marc de la mesura "Ilusiónate”.
Que aquestes actuacions estan emmarcades en el Programa "Proeducar”, finançat pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar aquesta addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- El Departament d’Ensenyament aportarà un total de 4.000,00 euros distribuïts
de la següent manera:

•
•

2.000,00 euros destinats al desenvolupament d’activitats extraescolars d’extensió
educativa amb un component lúdic i motivador, dins de la mesura "Quédate”
2.000,00 euros destinats al desenvolupament de tallers d’estiu de reforç en les
matèries instrumentals, dins de la mesura "Ilusiónate”

Les activitats realitzades en ambdues mesures s’adrecen a l’alumnat identificat amb un perfil
de possible abandonament del sistema educatiu, preferentment de 1r i 2n d’ESO, en els
centres de titularitat pública dels plans educatius d’entorn, durant l’any 2018.
L’import d’aquestes assignacions anirà a càrrec de la posició pressupostària
D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, prorrogat per a l’any 2018.
SEGONA.- En concepte de bestreta, es tramitarà el 65 % de la quantitat total en el moment
de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (35% de la quantitat total) es
tramitarà un cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia presentació de dos certificats
del secretari-interventor de la corporació, un per a cada tipus d’activitat, amb el vistiplau de
l’alcalde.
En aquests certificats, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, amb indicació
de quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta
relació també cal fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet
la despesa, el creditor, l’import i la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut fer
efectiu el pagament.
L’Ajuntament de Mollerussa haurà de custodiar els originals de les factures i els rebuts
justificatius de les despeses realitzades, que hauran d’estar a disposició dels òrgans de
control de l’Administració.
Aquests certificats s’han de presentar no més tard del 30 de novembre de 2018.
La totalitat de les despeses han d’estar pagades abans del 31 de desembre de 2018.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar a
terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons,
d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
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La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons.
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida
pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.
TERCERA.- Les activitats desenvolupades en el marc d’aquesta addenda, hauran de ser
incorporades a una memòria específica al respecte, que haurà de ser lliurada conjuntament
amb els certificats econòmics explicitats en la clàusula segona.
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes
des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre
SISENA.- L’Ajuntament de Mollerussa haurà de fer constar la col·laboració del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, de manera expressa en totes les actuacions realitzades.
Així mateix en tota la documentació i materials que es reprodueixin i utilitzin per a la difusió
i publicitat de les actuacions realitzades en el marc d’aquesta addenda hauran d’incorporar
el logo institucional del MECD i la menció expressa “Programa finançat pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport”, com també caldrà fer-ho constar en les publicacions impreses
o electròniques i les notificacions fetes per qualsevol mitjà.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.
EL DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A
L’ALCALDE DE MOLLERUSSA
LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

SEGONA
ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL
PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2018-2019.

Antecedents:
En data 12 d’abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni amb l’objecte d’establir els termes de
la col·laboració entre ambdues administracions per contribuir, a través del Pla educatiu
d'entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot l’alumnat
en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es pretén afavorir
la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que
doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
En virtut del que s’ha exposat, i atès que es donen les circumstàncies previstes en la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
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en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l’informe preceptiu de la
Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i de la Regidoria
d’Ensenyament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de la SEGONA ADDENDA al conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn del curs 2018-2019, conforme el text
que s’insereix en Annex.
Segon. Notificar el present acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEX
SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS
2018-2019
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Ramon Simon Campa, director general d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de juny, i
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de
juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament
(DOGC nú. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament.
PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
L’Il·lustríssim Senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, amb NIF P2517200H,
nomenat en virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de 13 de juny de 2015, i actuant amb
la representació que li atribueix l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que amb data 12 d'abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni de col·laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.
Que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Mollerussa estan tramitant una primera addenda per a actuacions dins del Programa
“Proeducar” en el marc del pla educatiu d'entorn per a l’any 2018.
Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que
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cal atendre.
Que el conveni esmentat preveu que els recursos econòmics que es destinaran al projecte es
concretaran mitjançant una addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar en 8.320,00 euros l’import de les
despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla
educatiu d'entorn, per al curs acadèmic 2018-2019.
SEGONA.- El Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de
6.400,00 euros amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la
participació de les famílies.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
2018: 35% de la quantitat total:
2019: 65% de la quantitat total:

2.240,00 euros
4.160,00 euros

La quantitat corresponent a l’any 2018 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària
D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat per a l’any
2017, prorrogat per al 2018. La quantitat corresponent al 2019 es farà efectiva a càrrec de
la posició pressupostària pertinent de l'any 2019.
L’Ajuntament de Mollerussa farà una aportació mínima de 1.920,00 euros
TERCERA.- El Departament d’Ensenyament farà efectiu a l’Ajuntament de Mollerussa
l’import total de 6.400,00 euros distribuït de la manera següent:
En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% de la quantitat total en el moment de la
signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% de la quantitat total) es tramitarà
un cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia presentació del certificat del secretariinterventor de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde, conforme les despeses certificades
s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar
la relació de despeses efectuades i ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import de
1.920,00 euros, amb indicació de quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i
quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les aplicacions pressupostàries
amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i la data de pagament, o el
motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest certificat s’ha de
presentar no més tard del 30 d’octubre de 2019.
A més a més, la liquidació haurà d’anar acompanyada del certificat de l’acta signat de la
sessió de la Comissió Representativa-Institucional en la qual s’aprova la memòria avaluativa
del pla d’actuació, d’acord amb el que preveu el conveni de col·laboració.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar a
terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons,
d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de
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Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la
clàusula segona.
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida
pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.
La Comissió Representativa-Institucional de cada Pla Educatiu d’Entorn ha de lliurar el seu
pla d’actuació als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament abans del 30
d'octubre de 2018.
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per ambdues parts serà causa de
resolució d’aquesta addenda, d’acord amb el que determina l’article 51.2.c) de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, podrà comportar el
reintegrament de les quantitats lliurades pel Departament d’Ensenyament, d’acord amb els
articles 99.1 i 100.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, amb efectes
des de l’inici del curs escolar 2018-2019, i fins al 31 de desembre de 2019.
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del
Text refos de la Llei de finances publiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.
EL DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A
L’ALCALDE DE MOLLERUSSA
LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

CESSIÓ PER OCUPACIÓ PROVISIONAL DE LES INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI
DE L’ANTIC CAL DUCH A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Davant la previsió per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
de la construcció del nou Institut Mollerussa IV a uns nous terrenys de Mollerussa.
Atès que el nou edifici no estarà construït per a l’inici de les classes per al curs escolar
2018/2019.
Atès la petició del Departament d’Ensenyament de poder fer ús de les instal·lacions de
l’edifici de l’Antic Cal Duch.
En conseqüència, i per tal de formalitzar la cessió, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
el següent espai per a l’adequació d’us provisional d’espais per al centre “Institut Mollerussa
IV”.
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Referència cadastral és 4711402CG2141S0001WL
Ubicació: C/ Prat de la Riba, 8
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens
Segon. L’equipament escolar comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i el
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar.
L’Ajuntament adquireix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que pugui impedir
l’execució de les obres, fent-se càrrec de la construcció dels guals i de les entrades al recinte
del centre.
Tercer. El Departament d’Ensenyament podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta
cessió per si mateix o per terceres persones.
Quart. Es faculta a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
9.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL
DIA 8 DE SETEMBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 8 de setembre, de les 15.30h fins a les 21.00h, per
realitzar-hi una conferència.
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
competents en matèries extraordinàries amb data 25.07.18 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 l’Associació Senegalesa de Mollerussa a utilitzar la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 8 de setembre, de les 15.30h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una
conferència.
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,
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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.
•
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.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD AFA MOLLERUSSA – PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 21 DE
SETEMBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Artigas, en representació de AFA
Mollerussa – Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural
el dia 21 de setembre, de les 18.00h fins a les 22.00h, per commemorar el Dia Mundial de
l’Alzheimer.
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
competents en matèries extraordinàries amb data 25.07.18 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 AFA Mollerussa – Pla d’Urgell a utilitzar el Centre Cultural el dia 21 de
setembre, de les 18.00h fins a les 22.00h, per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
•
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
MANS
UNIDES
DE
MOLLERUSSA,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT EL DIA 15 DE
SETEMBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Simó, en representació de
Mans Unides de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de
l’Amistat el dia 15 de setembre, de les 19.00h fins a les 03.00h, per realitzar-hi una vetllada
de country per recaptar fons per Mans Unides.
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,
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•
•
•

Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 25.07.18 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 Mans Unides de Mollerussa la utilització de la sala de ball de l’Amistat
el dia 15 de setembre, de les 19.00h fins a les 03.00h, per realitzar-hi una vetllada de
country per recaptar fons per Mans Unides.
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
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hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
•
S’haurà de respectar l’aforament total 200 persones.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL VESTÍBUL I LA SALA GRAN DEL TEATRE
L’AMISTAT EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Poldo Segarra, en representació del
Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el vestíbul i la sala
gran del Teatre l’Amistat el dia 23 de setembre, per realitzar-hi les inscripcions dels
participants, durant el matí, i el lliurament de premis, durant la tarda, amb motiu de la 17a
edició del Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat de Mollerussa”.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 25.07.18 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 Patronat Fires de Mollerussa la utilització del vestíbul i la sala gran del
Teatre l’Amistat el dia 23 de setembre, per realitzar-hi les inscripcions dels participants,
durant el matí, i el lliurament de premis, durant la tarda, amb motiu de la 17a edició del
Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat de Mollerussa”.
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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.
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•
•
•
•
•

S’haurà de respectar l’aforament total Teatre l’Amistat 680 persones (segons
7.3.4.3. de la memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas de d’emergència trucar al 112.

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

SOL·LICITUD AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GUIU CLARA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL
CENTRE CULTURAL EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 1 d’octubre, de les 18.00h fins a les 20.30h, per
realitzar-hi l’acte d’inauguració del curs 2018.2019.
També demana 12 taules.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.07.18 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 les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara la utilització de la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 1 d’octubre, de les 18.00h fins a les 20.30h, per
realitzar-hi l’acte d’inauguració del curs 2018-2019.
S’acorda facilitar-los 12 taules.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
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•

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 i els extintors, 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.
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14.

SOL·LICITUD AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GUIU CLARA, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL CADA DILLUNS DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE MAIG DE
2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural cada dilluns a partir del dia 1 d’octubre de 2018 fins al 31 de
maig de 2019, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi les classes de l’Aula
d’Extensió Universitària durant el Curs 2018-2019.
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
competents en matèries extraordinàries amb data 27.07.18 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 les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara la utilització de la sala
d’actes del Centre Cultural cada dilluns a partir del dia 1 d’octubre de 2018 fins al 31 de
maig de 2019, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi les classes de l’Aula
d’Extensió Universitària durant el Curs 2018-2019.
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 i els extintors, 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.
15.

SOL·LICITUD ALBADA – ASSOCIACIÓ DONES PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT CADA
DIMECRES DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE JUNY DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
l’Albada - Associació de Dones del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la
sala de ball de l’Amistat cada dimecres del dia 1 d’octubre de 2018 al 30 de juny de 2019,
de les 18.30h fins a les 20.00h, per realitzar-hi l’activitat de ball rítmic i salsa durant el Curs
2018-2019.
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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.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 27.07.18 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’Albada - Associació de Dones del Pla d’Urgell la utilització de la sala de
ball de l’Amistat cada dimecres del dia 1 d’octubre de 2018 al 30 de juny de 2019, de les
18.30h fins a les 20.00h, per realitzar-hi l’activitat de ball rítmic i salsa durant el Curs 20182019.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
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•

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
•
S’haurà de respectar l’aforament total 200 persones.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DONES L’ALBADA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE
L’AMISTAT CADA DILLUNS I DIJOUS DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE
JUNY DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
l’Albada - Associació de Dones del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la
sala de ball de l’Amistat cada dilluns i dijous del dia 1 d’octubre de 2018 al 30 de juny de
2019, de les 20.00h fins a les 21.15h, per realitzar-hi l’activitat de ball en línia durant el
Curs 2018-2019.
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
competents en matèries extraordinàries amb data 27.07.18 i d’acord amb l’informe de la
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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’Albada - Associació de Dones del Pla d’Urgell la utilització de la sala de
ball de l’Amistat cada dilluns i dijous del dia 1 d’octubre de 2018 al 30 de juny de 2019, de
les 20.00h fins a les 21.15h, per realitzar-hi l’activitat de ball en línia durant el Curs 20182019.
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.
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•

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
•
S’haurà de respectar l’aforament total 200 persones.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR ELS PAVELLONS FIRALS AMB MOTIU DE LA FIRA ESTOCS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Àlex Català, en representació de
Mollerussa Comercial, en què demanen autorització per utilitzar els Pavellons Firals (Pavelló
Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd) els dies 21, 22 i 23 de setembre (1a
opció) o bé els dies 14, 15 i 16 de setembre (2a opció), per realitzar-hi la Fira Estocs.
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
competents en matèries extraordinàries amb data 26.06.18 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 Mollerussa Comercial la utilització dels Pavellons Firals (Pavelló Pla
d’Urgell i Pavelló Verd) els dies 21, 22 i 23 de setembre, per realitzar-hi la Fira Estocs el dia
23 de setembre de 2018.
Segon. Desestimar la utilització del Pavelló 125è Aniversari ja que estarà en obres durant
aquestes dates.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
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•

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 localitzats els extintors i Bies de la instal·lació.
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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•

Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 25/2018

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 152.526,61€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.

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 25/2018, per import global de 152.526,61€.
Segon. Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
19.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

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