AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les 19:00 de 10 de gener de 2019. A la Sala de Comissions
de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta de
Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència de:
Regidors Assistents
SIMÓ RIBERA JOSEP
LAVIN LLANO JOSEP ANGEL
ROURE GREOLES XAVIER
CARNICE FARRE ROSALIA
SOLSONA AIXALÀ MARC
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. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 2 “REURBANITZACIÓ AV. CATALUNYA. PLA
BARRIS. AM3 MEMÒRIA” .
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Reurbanització Av. Catalunya. Pla Barris. Am3 Memòria” .
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 101.915,58€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu la directora de l’obra Sra. Mercè Cullerè amb el
conforme del adjudicatari, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU.
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Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

3. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 7 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA. FASES 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 2A.”
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 1. ÀMBIT
PLA DE BARRIS. FASE 2A.”

Núm. Certificació: Núm. 7
Import: 372.721,05€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Cristina Clotet
Torres i Sra. Esther Gatnau Torres amb el conforme del adjudicatari, CONSTRUCTORA
CALAF, S.A.U.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

4. SOL·LICITUD TESTIMONIS DE JEHOVA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER MUNTAR UNA PARADA INFORMATIVA ELS DIMECRES I DISSABTES
DURANT ELS MESOS DE GENER, FEBRER I MARÇ DE L’ANY 2019.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Garcia, en representació de Testimonis Cristians
de Jehovà, en què demanen autorització per muntar una parada informativa els dimecres a
la parcel·la 95 del recinte Mercat Setmanal i els dissabtes a la nova Plaça de l’Ajuntament,
durant els mesos de gener, febrer i març de 2019.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar als Testimonis Cristians de Jehovà el muntatge d’una parada informativa
els dimecres a la parcel·la 95 del recinte del Mercat Setmanal i els dissabtes a la Plaça de
l’Ajuntament durant els mesos de gener, febrer i març de 2019.
El lloc d’ubicació a la Plaça de l’Ajuntament, serà el lloc on indiqui la Policia Local.
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Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
5. SOL·LICITUD COL·LEGI LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 24 DE MAIG
DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Farré, en representació del
Col·legi La Salle Mollerussa, en què sol·licita la utilització del Teatre l’Amistat el dia 24 de
maig de 2018, per realitzar la Festa de Finalistes de Batxillerat.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Col·legi La Salle Mollerussa per la
utilització del Teatre l’Amistat el dia 24 de maig de 2019, per realitzar la Festa de Finalistes
de Batxillerat ja que l’espai estarà ocupat per una altra activitat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
6. SOL·LICITUD RAMON GRAUS AGUDO, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOLS NÚM. 1.609, 2.3.348 I 3.352
FILES 4ª I 2es DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la sol·licitud presentada per Ramón Graus Agudo, demanant canvi de titularitat
de la concessió sobre el nínxol 1.609 fila 4ª, 3.348 i 3.52 files 2 del cementiri municipal, que
en l’actualitat van a nom de la seva padrina difunta Dolores Pujol Mauro segons Carta de
Pagament 69 de 2 de maig de 1979 i Mananament d’Ingres de data 21 de setembre de 2005
respectivamnet els altres dos.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.609 fila 4ª i
els 3.348 i 3.352 del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
7. SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA TEATRE L’AMISTAT EL DIA 27 DE MARÇ DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Andreu Moix, en representació de La
Salle Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar la sala Teatre l’Amistat el dia 27
de març de 2019, de les 09.00h fins a les 14.00h, per a que l’alumnat de Batxiller pugui
assistir a la representació de l’obra de teatre “Mirall trencat” de la Companyia Mea Culpa.
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 13.09.18 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 La Salle Mollerussa, a utilitzar la sala Teatre l’Amistat el dia 27 de març
de 2019, de les 09.00h fins a les 14.00h, per a que l’alumnat de Batxiller pugui assistir a la
representació de l’obra de teatre “Mirall trencat” de la Companyia Mea Culpa.
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 respectar l’aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

S’haurà de tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar
les portes d’emergència.

S’haurà d’aportar pòlissa RC

Prohibit per foc i fumar a l’interior de la instal·lació

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.

En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8. SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR LA SALA TEATRE L’AMISTAT EL DIA 14 DE MAIG DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paula Pena Rodríguez, en
representació de La Salle Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar la sala Teatre
l’Amistat el dia 14 de maig de 2019, de les 18.30h fins a les 23.00h, per realitzar-hi un
esdeveniment.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 31.10.18 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 La Salle Mollerussa a utilitzar la sala Teatre l’Amistat el dia 14 de maig
de 2019, de les 18.30h fins a les 23.00h, per realitzar-hi un esdeveniment.
Atès que la data d'aquest esdeveniment està dins del calendari de la campanya electoral de
les properes eleccions municipals. Aquest acord resta condicionat a la possible petició de
l’espai per a realitzar actes per part dels partits polítics.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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.

Tenir localitzada la farmaciola.

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Respectar aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.

En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.
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En cas d’emergència trucar al 112.

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

9. SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 24 DE MAIG DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Rovira, en representació de
l’Institut Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 24 de
maig de 2019 per realitzar-hi l’acte del lliurament d’orles.
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 02.08.18 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’Institut Mollerussa, la utilització del Teatre l’Amistat el dia 24 de maig
de 2019 per realitzar-hi l’acte del lliurament d’orles.
Atès que la data d'aquest esdeveniment està dins del calendari de la campanya electoral de
les properes eleccions municipals. Aquest acord resta condicionat a la possible petició de
l’espai per a realitzar actes per part dels partits polítics.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
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El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de respectar l’aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Aportar pòlissa R.C:

S’haurà de tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar
les portes d’emergència,

S’haurà de tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Està prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola 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.
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10. SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 31 DE MAIG DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ismael Montoro, en representació de La
Salle Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 31 de
maig de 2019, a partir de les 20.30h, per realitzar-hi l’acte del lliurament d’orles i distincions
a empreses del 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 13.09.18 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 La Salle Mollerussa a utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 31 de maig de
2019, a partir de les 20.30h, per realitzar-hi l’acte del lliurament d’orles i distincions a
empreses del 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
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 respectar l’aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

S’haurà de tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar
les portes d’emergència,

S’haurà de tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Està prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola 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.
11. SOL·LICITUD SR. JOAN SOLSONA VAL, PER A LA RENUNUCIA DE CONCESSIÓ
DRETS FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3070 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
EN FAVOR DE LA SEVA GERMANA MARIA HELENA SOLSONA VAL.
S’examina la petició presentada per Joan Solsona Val, vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 3070 fila 4ª del Cementiri Municipal, aprovada en Juta de
Govern Local de data 29 de novembre de 2018, i que manifesta la voluntat, rel de la
confusió en la titularitat del mateix, manifesta amb l’acord ferm de que hagi de correspondre
a la seva germana M. Helena Solsona Val la mateixa titularitat.
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Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús, essent inhumat el seu pare Salvador
Solsona Cprtes.
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, prèvia anul·lació i 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:
ANUL·LA CIO:
Nínxol núm./fila.
3070
4ª

Titular/concessionari
Joan Solsona Val

Import
514,00

Títol
7,39

CONCESIÓ:
Nínxol núm./fila.
3070
4ª

Titular/concessionari
Maria Helena Solsona Val

Import
514,00

Títol
7,39

Segon.- Notificar, a les persones interessades, les concessions anul·lades i aprovades i
autoritzar el lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
12. SOL·LICITUD SRA. CARMEN MOYA SORIANO, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3058 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la petició presentada per Carmen Moya Soriano, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3058 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.
3058
4ª

Titular/concessionari
Carmen Moya Soriano

Import
514,007,39

Títol

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
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13. 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 els següents assumptes:
13.1.

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA D’ADEQUACIÓ DE
TERRENYS PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENTS PÚBLICS.

Vist el document tèncic que té per objecte la descripció i valoració de les obres necessàries
per a l’adequació de diversos terrenys per a destinar-los a aparcaments públics municipals.
El document tècnic ha estat redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, en funcions de tècnics municipals, el qual pressupost d’execució per a contracta
que ascendeix a la quantia de 59.960,34 € IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de LCSP, l’obra d’inversió té la consideració d’obra local ordinària de reforma i el
projecte ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala l’article 233.1 de la LCSP,
sense perjudici d’allò que estableix l’apartat 2on del mateix article, i si s’escau, també la
documentació addicional que assenyala l’article 25 del ROAS.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA D’ADEQUACIÓ DE TERRENYS
PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENTS PÚBLICS, redactat pels Serveis tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, el qual pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantia
de 59.960,34 € IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
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Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
13.2.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: INSPECCIÓ
PERIÒDICA REGLAMENTÀRIA DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE
BAIXA TENSIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’inspecció periòdica
reglamentària de les instal.lacions elèctriques de Baixa Tensió dels equipaments municipals,
per part d’una empresa col.laboradora de l’Administració i acreditada per la Generalitat de
Catalunya, amb la finalitat d’informar sobre el grau de compliment de la normativa vigent,
fiabilitat i seguretat de les mateixes.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
71315400-3 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de ECA, Entitat Col.laboradora de l’Administració, SLU amb el CIF:
B08658601, el qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial i professional
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la INSPECCIÓ PERIÒDICA REGLAMENTÀRIA DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
DE BAIXA TENSIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS que es relacionen en annex de
l’oferta presentada. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ECA, SLU amb el
CIF: B08658601 en els termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Inspecció periòdica reglamentària de les instal.lacions elèctriques de Baixa Tensió dels
equipaments municipals per part d’una empresa col.laboradora de l’Administració i
acreditada per la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’informar sobre el grau de
compliment de la normativa vigent (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió), fiabilitat i
seguretat de les mateixes.



La retribució del contracte: 4.817,88
exclòs/instal.lació + 26,28 € de taxes).

€

IVA

inclòs

(165,00

€

IVA

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.


El termini d’execució:
El termini d’execució de la prestació objecte del contracte no podrà superar un any,
conforme estableix l’art. 29.8 de la LCSP.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
13.3.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 3 “REURBANITZACIÓ AV. CATALUNYA. PLA
BARRIS. AM3 MEMÒRIA” .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Reurbanització Av. Catalunya. Pla Barris. Am3 Memòria” .
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Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 179.442,25€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu la directora de l’obra Sra. Mercè Cullerè amb el
conforme del adjudicatari, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.
13.4.

STAGE D’ORQUESTRES
MOLLERUSSA A JUNEDA

DE

L’ESCOLA

MUNICIPAL

DE

MÚSICA

DE

Atesa la proposta d’activitats per desenvolupar durant el curs 2018-20189, presentada per
l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué a la Regidoria
d’Ensenyament.
Aquest trobada d’Orquestres de l’Escola Municipal de Mollerussa a Juneda es realitzarà el
proper dissabte i diumenge 12 i 13 de gener de 2019.
Compta amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola, que és qui gestiona els aspectes
econòmics de la sortida, tant a nivell de desplaçaments, allotjament i dietes.
Tot seguit s’exposa la següent informació a tenir en compte:
1. Descripció de l’activitat: Trobada / Stage d’Orquestres.
2. Població: Juneda (Lleida).
3. Adreça: LES OBAGUES – EcoCentre, Partida Secanet, s/n, 25430.
4. Telèfon: 630050955 ( Jordi) i 649441684 (Miquel).
5. Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups:
32 alumnes de l’ Orquestra Infantil i de la Jove Orquestra, d’ edat entre 10 anys a 16 anys.
6. Autorització dels pares: Comptem amb les autoritzacions dels pares, les tenen a
l’escola ja que han de fer el viatge amb elles.
7. Modalitat d’acolliment: Allotjament a la Granja Escola les Obagues.
8. Mitjà de transport: vehicles particulars dels pares dels alumnes.
9. Calendari del Viatge: els pares porten als seus fills de casa seva a les Obagues i els van
a buscar el diumenge 13 de gener.
10. Professors:
Miquel Hortigüela, Jordi Cubiró, Núria Vitó, Mateu Ferré, Neus Garravé, Conxa Boyero,
Eduard Boleda, Marta Llona, Mateu Ferré, Guillem Vilà, Luis Ángel Galvez, Enric Ribalta i
Josep Miquel Mindán.
11. Assegurança: La de la Granja Escola les Obagues.
Tenint en compte que per realitzar aquest intercanvi es demana la col·laboració amb
l’acompanyament de deu mestres de l’escola i que les hores que s’emprin durant aquest
viatge entren dins de les hores de dedicació al centre.
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Des de la Regidoria d’Ensenyament, no es creu necessari sol·licitar una assegurança
d’accidents, donada la modalitat d’allotjament, ja que LES OBAGUES – EcoCentre, compta
amb les assegurances necessàries, i
que el transport es realitza amb vehicles dels
pares/tutors dels alumnes.
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i cinc minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.

