AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 28 de març 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 dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor Sr. Josep Àngel Lavin LLano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Excusa l’assistència l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

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:
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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.

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 248,41€.

Sol·licituds d’obres autoritzades

Marc Solsona Aixala
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ANNEX I:
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

53/2019
JOSEP CLOTET BINFEFA
C/ VILACLOSA, 11
50,00
25,00
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:

58/2019
C.P LA FORESTAL D’URGELL, 22
LA FORESTAL , 22
53,00
26,50
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:

59/2019
C.P CAMÍ D’ARBECA, 14
CAMÍ D’ARBECA, 14
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:

60/2019
C.P CARRER PALAU, 13 A
C/ PALAU, 13 A
62,61
31,30
0,00
0,00
0,00

3. SOL·LICITUD
LLICÈNCIA
D'OBRES
NÚM.
Llicències
d'Obres
PRESENTADA PER ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU.

2019/55

Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. datada a
Lleida el 6 de març de 2019, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2019/3848
de 8 de març de 2019, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Desplaçament de l’actual línia aèria de baixa tensió per futur enderroc a la següent
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adreça:
o
CARRER FERRAN PUIG, 14 (segons plànols adjunts)
Dades actuació:
o Llicència d'Obres per a desplaçament de circuit aèria de baixa tensió,
sol·licitat per Ana Celia Garcia Rivera.
PEM: 759,97€

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.
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2a.

3a.
4a.

Antoni Garcia Jiménez
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6a.
7a.
8a.
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9a.

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.
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.

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:

759,97

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

15,20
12,00
---------------27,20

Marc Solsona Aixala
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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 2019/55, 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 27,20
euros.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4. ESMENA D'ERROR A LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O
MODIFICACIÓ D'UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE AL CARRER
FIRAL 7, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 4515218CG2141S0001OL FETA PER
XAVIER FORROLL REÑÉ. EXPEDIENT NÚM. 2019/02
Antecedents:
i.

Que examinada la documentació presentada pel Sr. Xavier Forroll Reñé, sol·licitant, a
l’empara dels articles 187.2 r) i 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la a Llei d’urbanisme i concordants del Decret 305/2006, de 18
de juliol, que desplega l’anterior, llicència municipal per a procedir a la constitució d’un
règim de propietat horitzontal simple de la finca registral 1.113, amb la referència
cadastral següent: 4515218CG2141S0001OL ubicada al carrer Firal, 7 de Mollerussa.

ii.

Que d’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca
registral indicada amb la següent descripció:
URBANA: habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al Tom 1924, Llibre 108, foli
111, Finca 1686.

iii.

Que en data 14 de març de 2019, per part de l’arquitecte municipal es va informar
l’expedient desfavorablement (informe amb número de referència NR 6/2019).

iv.

Que degut a un error en les conclusions de l’informe tècnic anteriorment mencionat, en
data 22 de març de 2019, s’ha emès un nou informe per part de l’arquitecte municipal,
el sentit del qual és favorable a la concessió de la llicència urbanística sol·licitada
(informe amb número de referència 02/2019).

A la vista dels antecedents exposats, de la documentació incorporada a l’expedient de
referència i els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades er Decret de l’Alcaldia número 219/2011, de 20 de juny, per unanimitat
dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Atorgar a la persona interessada, LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR A
LA CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Expedient
número 2019/02) a l’edifici ubicat al Carrer Firal 7, de Mollerussa, que es correspon amb la
finca registral 1686, amb la referència cadastral 4515218CG2141S0001OL, conforme el
projecte presentat al respecte, fent constar els extrems següents:
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ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC SOBRE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE DIVISIÓ
HORITZONTAL NÚMERO 02/2019 DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER FIRAL 7, AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 4515218CG2141S0001OL FETA PER XAVIER FORROLL
REÑÉ
La tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal d’aquest
Ajuntament, en relació a la sol·licitud esmentada a l’encapçalament, feta en data 6 de març
de 2019 i amb número de registre d’entrada 2019/3598
INFORMO
1.

-

05/04/2019 SECRETARI
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Que segons el que es determina a l’article 31 D64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la documentació
necessària per a l’autorització d’una llicència de modificació del règim de propietat
horitzontal d’un immoble consistirà en:

-

2.

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les
determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o
altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i
ús urbanístic.
Nota simple o certificació del registre de la propietat on consti la descripció de la
finca o edificació.
La proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

La documentació tècnica que s’aporta, la redactat Josep Pifarré Mor, arquitecte, i
consisteix en:
-

Memòria descriptiva on es fa constar l’estat actual de l’edifici i les diferents entitats
en els que es pretén dividir
Plànols a escala adequada de les diferents plantes i entitats de l’immoble que
corresponen a les diferents entitats en les que es pretén dividir.
- Proforma de l’escriptura d’obra acabada, de divisió horitzontal i d’extinció de condomini.
- Escriptura de propietat
3.

Fem constar que els terrenys on es situa la vivenda estan classificats com a sòl urbà i
qualificats com a clau 2, zona d’ordenació en illa tancada, per tant en compliment al
article 146.4.3 del POUM vigent, la densitat d’habitatges ha de ser d’1 habitatge cada 90
m2 de sostre i no s’admetran habitatges inferiors a 90 m2 construïts amb parts
comunes. En els plànols adjunts es fa constar que la superfície construïda de les
vivendes amb parts comunes es superior als 90 m2, per tant, entenem que es dona
compliment aquest paràmetre.

4.

Trobem a faltar la nota simple de la finca original.

5.

En la documentació aportada les característiques i superfície dels lots resultants, que
coincideixen amb la de la proforma de l’escriptura de modificació de la divisió horitzontal,
resulten:

Marc Solsona Aixala
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Segons memòria

Segons proforma

Finca 1 (planta baixa)
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Superfície construïda

126,30 m2

126,30 m2

Superfície útil
102,94 m2
Quota participació
50 %
Finca 2 (planta baixa i sotacoberta)
Superfície construïda
189,40 m2

102,94 m2
50 %

Superfície útil
Quota participació

151,74 m2
50 %

151,74 m2
50 %

189,40 m2

CONCLUSIO
Atès tot el que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència de
divisió horitzontal objecte d’aquest informe.
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Aquest és l’informe que emet el tècnic que subscriu donat als efectes oportuns.

Segon.- Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst als articles 239.2 i 249 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer.- D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’Ordenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 Euros.

Antoni Garcia Jiménez
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Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.
5. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 2 URBANITZACIÓ CARRER
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 1 EXP. 21-2017 .

ACADÈMIA

DE

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:

Marc Solsona Aixala
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Denominació obra: Urbanització carrer Acadèmia de Mollerussa. Àmbit Pla de Barris.
Fase 1 Exp. 21-2017 .
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 17.802.,60€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra el Sr. Lluís Castelló i Gendre
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.
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6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS
PREFABRICATS PER A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT

Antoni Garcia Jiménez
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Que es voluntat de l’Ajuntament de Mollerussa i a Generalitat de Catalunya mitjançant el
departamento d’educació,
la cooperació en les obres d’adequació d’uns terrenys
(urbanització, fonamentació i dotació de serveis urbans) i la instal·lació de mòduls
prefabricats destinats a ubicar provisionalment els alumnes de l’Institut de Mollerussa IV,
amb les especificacions que resulten d’aquestes clàusules.
Que mitjançant aquesta cooperació, l’ajuntament assumeix la redacció del projecte,
l’execució i direcció de les obres de fonamentació per a la instal·lació dels mòduls
prefabricats, i en relació amb les obres de construcció de la infraestructura imprescindible
per a la instal·lació dels mòduls prefabricats pel curs 2019/2020 la generalitat assumeix el
50% del cost.
Que per part el Departament d’Educació s’encarregarà del subministrament, trasllat i
instal·lació dels mòduls prefabricats.
En consideració a quant s’ha exposat; a la vista de la proposta de conveni de col·laboració i
tenint en compte que, en aquesta proposta s’hi dóna la concurrència de les competències de
l’article 66.3.o) del DL 2/2003 pel que s’aprova el TRLMRLC expressament diu que el
municipi té competències pròpies, en el que aquí importa, en “la
cooperació amb
l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents
públics; de l’article 25.2 de la LRBRL que diu que el municipi exercirà competències pròpies,
en el que aquí importa, en “cooperar amb les Administracions educatives corresponents en
l’obtenció dels solars necessaris per la construcció de nous centres docents”. Afegint
finalment que l’article 163 de la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació expressament diu
que “1. Els municipis han de posar a disposició de l'Administració educativa els terrenys
necessaris per a construir-hi els centres educatius públics obtinguts en els procediments de
gestió urbanística i a cooperar amb l'Administració educativa per a obtenir els terrenys
necessaris per a construir-hi centres educatius públics al marge dels sistemes d'execució del
planejament urbanístic”, pel que l’objecte d’aquesta activitat pot considerar-se d’interès
públic. Tanmateix, valorant la repercussió d’aquest esdeveniment per a la ciutat, aquesta
activitat contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el
sentit que s’expressa en l’article 66 de la Llei Municipal de Catalunya.

Marc Solsona Aixala
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A la vista de quant s’ha exposat i dels antecedents esmentats es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer. Autoritzar la formalització del conveni de col·laboració ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER A
L’INSTITUT MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT conforme el Text que figura en Annex a
aquests acords.

Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article 21.1.b)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.a) de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (DLEG 2/2003, de 28 d’abril).
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Tercer. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdit pressupostari dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General del
passat 25 de març de 2019 i proposada al Ple de 28 de març de 2019, per tal de poder fer
front a les despeses que l’aprovació de l’esmentat conveni comportarà per l’Ajuntament de
Mollerussa.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER A
L’INSTITUT MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT

Antoni Garcia Jiménez
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Barcelona,
REUNITS
D’una part, la senyora Núria Cuenca León, secretària general del Departament d’Educació,
nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny, (DOGC 7634, de 4 de juny de 2018, i actuant
en virtut de la delegació de competències del titular del Departament, d’acord amb el que
disposa l’article 1.e) de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de
competències de la persona titular del Departament d’Educació (DOGC núm.5930, de 28 de
juliol de 2011).
De l’altra part l’Il·lustríssim senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde-president de l’Ajuntament de
Mollerussa, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril.
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya abans esmentat,

EXPOSEN

1. Que els alumnes de l’Institut Mollerussa IV estan ubicats provisionalment en l’edifici que

Marc Solsona Aixala
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ocupava antigament l’Hotel Duch, el qual no disposa dels espais adequats i necessaris.

2. Que ambdues administracions han acordat la instal·lació de mòduls prefabricats per tal
de millorar l’escolarització dels alumnes.

3. Que l’Ajuntament de Mollerussa cedirà provisionalment un solar de la seva propietat per
a la instal·lació dels mòduls prefabricats.

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

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

5b8fef2708a64895a8a1c6b66afc4845001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

4. Que l’Ajuntament de Mollerussa està disposat a licitar i contractar la redacció del
projecte, l’execució i direcció de les obres de fonamentació per a la instal·lació dels
mòduls prefabricats.

5. Que el Departament d’Educació s’encarregarà del subministrament, trasllat i instal·lació
dels mòduls prefabricats.

6. Vist que l’article 159.3 d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que

correspon als municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la
construcció i el manteniment dels centres educatius públics.

05/04/2019 SECRETARI

7. Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la
Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació i a l’article
66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar
aquest conveni de conformitat amb les següents

CLÀUSULES:

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI.
Aquest conveni té per objecte la cooperació en les obres d’adequació d’uns terrenys
(urbanització, fonamentació i dotació de serveis urbans) i la instal·lació de mòduls
prefabricats destinats a ubicar provisionalment els alumnes de l’Institut de Mollerussa IV,
amb les especificacions que resulten d’aquestes clàusules.
SEGONA.- FINANÇAMENT.
L’import màxim previst d’adjudicació de les obres de construcció de la infraestructura
imprescindible per a la instal·lació dels mòduls prefabricats pel curs 2019/2020 (obres de
fonamentació) és de 250.000 € (IVA inclòs), dels quals, la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament d’Educació, aportarà el 50% amb càrrec a la posició pressupostària
D/610000100/4210/0000, del centre gestor EN0119 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2017, prorrogat pel 2019.
L’aportació del Departament d’Educació es tramitarà fraccionadament d’acord amb les
certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament de Mollerussa. El tècnic del Departament
d’Educació verificarà que l’obra sigui completa, capaç de prestar serveis amb correcte
funcionament de les seves instal·lacions, amb els permisos d’utilització necessaris i ajustada
al projecte supervisat pel Departament d’Educació.
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L’Ajuntament de Mollerussa es farà càrrec de la totalitat de les despeses corresponents a la
redacció del projecte i la direcció de les obres. Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec de les
despeses que corresponguin per impostos i taxes municipals, si escau.
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES
a) Correspon a l’Ajuntament revisar i aprovar el projecte objecte d’aquest conveni.
b) Correspon a la Secció d’Obres i Manteniment del Servei Territorial de Lleida del
Departament d’Educació emetre l’informe tècnic de l’avantprojecte i del projecte, d’acord
amb les condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i específic.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

05/04/2019 SECRETARI

QUARTA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l’Ajuntament
de Mollerussa ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.

L’Ajuntament es compromet a tenir finalitzades les obres de fonamentació a finals del mes
de juny de 2019 per tal de poder garantir que la instal·lació dels mòduls, els accessos i la
urbanització a l’inici del proper curs escolar 2019/2020.

L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les dates del
seu inici i acabament.
Així mateix, l’Ajuntament haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que
comportin un endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni.
CINQUENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que
hagi designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa vigent,
particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat.

Marc Solsona Aixala
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SISENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el
compliment de les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al
projecte que hagi informat tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de
responsabilitat derivada de l’execució de les obres. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant
el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l’Ajuntament es compromet a facilitar-li la
seva funció.
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L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
competents.
SETENA.- INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS
El Departament d’Educació es farà càrrec de la instal·lació i subministrament dels mòduls
prefabricats.
VUITENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
La propietat dels mòduls prefabricats serà del Departament d’Educació que cedirà l’ús a
l’Ajuntament de Mollerussa per realitzar l’activitat escolar que li és inherent.

Antoni Garcia Jiménez
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NOVENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop finalitzades
les obres correspondrà al Departament d’Educació.
DESENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre
de 2019.
ONZENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest
conveni de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de
resoldre els problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències
aplicables en cas d’incompliment.
Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d’ambdues parts. Per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’urgell que actua com
a tècnic municipal i coordinador del projecte pla de barris, o persona/es en qui delegui, i com
a representant del Departament d’Educació, el cap de la Secció d’Obres i Manteniment del
Servei Territorial de Lleida, o persona/es en qui delegui, que es reunirà quan ho sol·liciti
motivadament una de les parts.

Marc Solsona Aixala
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DOTZENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució d’aquest conveni les que estableix l’article 51 de la Llei 40/2015,
d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic.
TRETZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord
amb el que es determina en la Comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la
clàusula vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
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7. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: LLICÈNCIA
D’ÚS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE PATRIMONI MUNICIPAL GPA.
L’objecte de la present contractació és l’adquisició i instal.lació de la Llicència d’ús del
Sistema de gestió de patrimonial amb l’aplicació informàtica “GPA”, el qual va ser implantat
durant l’anualitat 2018 mitjancaçnt el servei de consultoria de l’empresa AYTOS BERGERLEVRAULT SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU i que té com a finalitat la millora i simplificació
de la gestió jurídica, patrimonial, econòmica, comptable, tècnica i de gestió municipal.

Antoni Garcia Jiménez
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 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
48430000-1 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 de l’exercici 2019, 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.
Vista l’oferta presentada per AYTOS BERGER-LEVRAULT SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU,
consultora especialitzada en el disseny i el desenvolupament de plataformes tecnològiques
per a l’Administració local. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.

04/04/2019 ALCALDE

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’adquisició de la LLICÈNCIA D’ÚS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE PATRIMONI
MUNICIPAL AMB L’APLICACIÓ INFORMÀTICA “GPA”. Simultàniament, aprovar la
despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost
municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de AYTOS
BERGER-LEVRAULT SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU amb el CIF: B41632332, en
els termes i condicions que es detallen seguidament:

Marc Solsona Aixala
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Objecte del contracte:

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

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

5b8fef2708a64895a8a1c6b66afc4845001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Subsministrament i instal.lació de la Llicència d’ús del Sistema de gestió del patrimoni
municipal amb l’aplicació informàtica “GPA”.


Preu del contracte: 15.125,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini de lliurament:
El subministrament s’ha d’executar en el termini de 15 dies hàbils des de l’adjudicació
del contracte.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:

Antoni Garcia Jiménez
04/04/2019 ALCALDE
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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
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS I
OBRES D’IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT
DE MOLLERUSSA.
Vist el Projecte d’urbanització del vial d’accés (Fase 1) i les obres d’implantació i construcció
dels fonaments del nou institut de Mollerussa (Fase 2), redactat per tècnics competents per
encàrrec de l’Ajuntament amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la
quantia de 358.319,11 euros 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 Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local d’urbanització i de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix i l’art. 24 del ROAS, i si escau, la documentació addicional que
assenyala l’art. 25 del mateix reglament.

Marc Solsona Aixala
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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
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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:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS I
OBRES D’IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA, redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa,
amb un pressupost d’execució per contracta per import de 358.319,11 euros 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.
Tercer. Conforme allò establert a l’article 37.2 del ROAS, sotmetre a informe o autorització
d’altres administracions, quan així ho exigeixi la legislació sectorial.
Quart. 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.
9. EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
AVANÇADA
D’OBRES:
ENDERROC
DE
CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS, URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS
I OBRES PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU
INSTITUT DE MOLLERUSSA.
Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució del Projecte d’enderroc de
construccions i neteja dels terrenys per a la construcció del nou institut de Mollerussa, i del
Projecte d’urbanització del vial d’accés (Fase 1) i obres per la implantació i construcció dels
fonaments del nou institut de Mollerussa (Fase 2).

Marc Solsona Aixala
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El contracte es tipifica d’obres, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, els codis CPV són els següents: 45100000-8 i 45200000-9.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció da la memòria del servei justificativa de
la necessitat del contracte, el Plec de les Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
prescricpcions tècniques i l’informe de legalitat.
L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
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En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l’expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA AVANÇADA de les OBRES
D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS, URBANITZACIÓ DEL
VIAL D’ACCÉS I OBRES PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA, sota la modalitat licitatòria
següent:

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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Procediment: obert simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació
Tramitació: ordinària

Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de vint (20) dies naturals comptats des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament
de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat
termini el primer dia hàbil següent.
Segon. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, procedir a comprometre el crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del
contracte en l’exercici pressupostari 2019.
Tercer. De conformitat amb allò establert a l’article 99.3 de la LCSP, autoritzar la divisió de
l’objecte del contracte en lots, atès que la seva naturalesa permet la realització independent
de cadascuna de les seves parts en els termes següents:
LOT 1: Obres d’enderroc de construccions i neteja dels terrenys per a la construcció del nou
institut de Mollerussa. PEC 47.067,02 €.
LOT 2: Urbanització del vial d’accés al nou institut de Mollerussa (Fase 1): PEC 152.629,4
€.
LOT 3: Obres per a la implantació i construcció dels fonaments del nou institut de Mollerussa
(Fase 2): PEC 205.689,71 €.
Quart. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
s’estableix a l’article 117 de la LCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici 2019:
El pressupost total de licitació és el de 405.386,13 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost base:
335.029,86 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:
70.356,27 euros
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives.
Cinquè. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats.
Sisè. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
135.1 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Setè. Condicionar l’eficàcia de l’acord d’adjudicació del/s contracte/s a l’aprovació definitiva
dels projectes d’obra i a l’efectiva existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les
obligacions derivades de l’execució del contracte.

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

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

5b8fef2708a64895a8a1c6b66afc4845001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Vuitè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels
acords adoptats.”
10. SOL·LICITUD TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 18 I
19 D’ABRIL DE 2019.

Antoni Garcia Jiménez
04/04/2019 ALCALDE
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Garcia, en representació de
Testimonis Cristians de Jehovà, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat els dies 18 i 19 d’abril, per realitzar-hi una representació.
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 28.01.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Testimonis Cristians de Jehovà, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat els dies 18 i 19 d’abril, per realitzar-hi una representació.
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.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Règim jurídic de l’autorització o llicència:
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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 de 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 i no bloquejar les
portes d’emergència.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.

En cas 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 FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 6 D’ABRIL DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Eva Vall, en representació de la
FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA, en què demana autorització per
utilitzar la sala 2 de l’Amistat per la celebració de l’assemblea el dia 6 d’abril de 2019 de les
16,30 h a les 21,00 h.
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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 17.02.2019 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:

Signatura 2 de 2
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Primer. Autoritzar a la FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA la
utilització de la sala 2 de l’Amistat per la celebració de l’assemblea el dia 6 d’abril de 2019
de les 16,30 h a les 21,00 h.
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
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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 de 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 i fer foc en tot el recinte.

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 ASSOCIACIÓ MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 6 D’ABRIL DE 2019.

PER

Vista la petició presentada pel Sr. Diarra Diakite, en representació de l’Associació Mali, en
què demanen autorització per utilitzar el Pavelló Verd per realitzar-hi un event cultural, tot el
dia, el proper dia 6 d’abril de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 21.03.2019, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada per l’Associació Mali, en què demana autorització
per utilitzar el Pavelló Verd per realitzar-hi un event cultural, tot el dia, el proper dia 6 d’abril
de 2019.

Marc Solsona Aixala
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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
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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 i fer foc en tot el recinte.

Respectar el descans dels veïns en l’horari matinal.

S’haurà de respectar l’aforament total.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13. SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
LEADER
DE
PONENT,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE L’OFICINA JOVE EL DIA 1 D’ABRIL
DE 2019.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT, en què
demana autorització per utilitzar l’espai de l’Oficina Jove el dia 1 d’abril de 2019, de les 10h
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fins a les 13h, per realitzar-hi una formació per a les empreses beneficiàries dels ajuts
Leader.
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.

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

04/04/2019 ALCALDE
Signatura 1 de 2

05/04/2019 SECRETARI

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.03.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT, la utilització de l’espai de l’Oficina
Jove el dia 1 d’abril de 2019, de les 10h fins a les 13h, per realitzar-hi una formació per a
les empreses beneficiàries dels ajuts Leader.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S’haurà de respectar l’aforament total.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC.

Està prohibit fumar.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors, en cas de d’emergència
trucar al 112 i en cas d’emergència s’haurà de seguir les instruccions del personal de
l’Oficina Jove de Mollerussa.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

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

14. SOL·LICITUD IES LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
EL CENTRE CULTURAL EL DIA 23 D’ABRIL DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 23 d’abril
de 2019, al matí, amb motiu d’un acte literari i musical per la diada de Sant Jordi i dia del
llibre.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

04/04/2019 ALCALDE

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 11.02.2019 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:
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Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra, la utilització del Centre Cultural el dia 23 d’abril de
2019, al matí, amb motiu d’un acte literari i musical per la diada de Sant Jordi i dia del llibre.
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,

Antoni Garcia Jiménez
04/04/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2

05/04/2019 SECRETARI



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.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2



Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
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L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:








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

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

05/04/2019 SECRETARI

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

15. SOL·LICITUD RAGNAROK MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 19, 20 I 21
D’ABRIL DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. David Palau, en representació de
Ragnarock Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre
l’Amistat els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2019, durant tot el dia i nit, per realitzar-hi un torneig
a nivell nacional de videojocs.
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.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

04/04/2019 ALCALDE

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 04.03.19 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 Ragnarock Mollerussa la utilització de la sala de ball del Teatre l’Amistat
els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2019, durant tot el dia i nit, per realitzar-hi un torneig a nivell
nacional de videojocs.
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.
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Marc Solsona Aixala
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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 d’aportar la pòlissa i rebut RC.

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

Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.

S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.

S’haurà de respectar l’aforament total.

S’haurà de deixar lliure 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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16. SOL·LICITUD CENTRE RECURSOS PEDAGÒGICS EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR L’ESPAI DE L’ESCOLA DE MÚSICA EL DIA 11 D’ABRIL DE 2019.
Vista la petició presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del Centre de Recursos
Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola de Música i
els lavabos, de les 12.00h fins a les 14.00h, per fer una parada per dinae, el dia 11 d’abril
amb motiu d’una visita al Museu de Vestits de Paper i a la Biblioteca Comarcal a Mollerussa.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 14.03.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

04/04/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2
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Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Centre de Recursos Pedagògics, en què demana
autorització per utilitzar l’espai del pati de l’Escola de Música i els lavabos, de les 12.00h fins
a les 14.00h, per fer una parada per dinar, el dia 11 d’abril amb motiu d’una visita al Museu
de Vestits de Paper i a la Biblioteca Comarcal a Mollerussa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir una farmaciola

S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C.

Els professors i professores seran responsables en tot moment del grup d’alumnes.

En cas 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.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

17. RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 2/2019.
Vista la relació núm. 2/2019 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 4 expedients i que
importa la quantitat de 643,25 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:

04/04/2019 ALCALDE

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 2/2019, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.

Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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18. RELACIÓ RECURSOS IIVTNU PER NO INCREMENT DE VALOR 1/2019.
Fonaments de dret:

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

04/04/2019 ALCALDE
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La Sentència 1163/2018, de 9 de juliol de 2018, del Tribunal Suprem, procedeix a interpretar
l’abast i els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat que conté la Sentència 59/2017, de
11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, relativa a l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), tenint en compte que la decisió emesa
pel Tribunal Constitucional ha donat lloc a solucions jurisdiccionals contradictòries per part
dels Tribunals Superiors de Justícia.
En la Sentència de 9 de juliol, el Tribunal Suprem considera, per una part, que els articles
107.1 i 107.2.a) del TRLRHL, a tenor de la interpretació que ha de donar-se al fallo i
fonament jurídic 5 de la STC 59/2017, “només tenen una inconstitucionalitat i nul·litat
parcial”. En aquest sentit, entén que “són constitucionals i resulten doncs, plenament
aplicables, en tots aquells supòsits en els que l’obligat tributari no ha pogut acreditar (...)
que la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol (o la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats
terrenys) no ha posat de manifest un increment del seu valor, o el que es el mateix, una
capacitat econòmica susceptible de ser gravada amb fonament a l’article 31.1 CE”.
Per altra banda, el Tribunal Suprem aclareix que “l’article 110.4 del TRLRHL és
inconstitucional i nul en tot cas (inconstitucionalitat total) perquè, com assenyala la STC
59/2017, ‘no permet acreditar un resultat diferent al resultant de l’aplicació de les regles de
valoració que conté’, o, dit d’altra manera, perquè ‘impedeix als subjectes passius que
puguin acreditar l’existència d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica (SSTC
26/2017, FJT 7, i 37/2017, FJ 5)’”.
D’acord amb la Sala Tercera del Tribunal Suprem es, precisament, aquesta nul·litat total de
l’article 110.4 del TRLRHL continguda en la Sentència del Tribunal Constitucional la que
“possibilita que els obligats tributaris puguin provar, des de la STC 59/2017, la inexistència
d’un augment del valor del terreny davant l’Administració municipal o, en el seu cas, davant
l’òrgan judicial i, en cas contrari, es la que habilita la plena aplicació dels articles 107.1 i
107.2.a) del TRHRLH.
En relació amb la prova de la inexistència d’una plusvàlua real i efectiva obtinguda en la
transmissió del terreny, el Tribunal Suprem realitza les següents aclariments: en primer lloc,
el Tribunal manifesta que “correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment de
valor del terreny onerosament transmès”. En segon lloc, que per acreditar que no ha existit
la plusvàlua gravada pel IIVTNU “podrà el subjecte passiu oferir qualsevol principi de prova,
que almenys indiciàriament permeti apreciar-la”. Per últim, que aportada “per l’obligat
tributari la prova de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà d’ésser l’Administració
la que provi en contra de dites pretensions per a poder aplicar els preceptes del TRLRHL que
el fallo de la STC 59/2017 ha deixat en vigor en cas de la plusvàlua”.
Conseqüentment de tot l’anterior, la Sala Tercera del Tribunal Suprem desestima el recurs de
cassació interposat al estimar que la resolució judicial recorreguda va interpretar de manera
correcta l’ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, de 11 de maig, permet no
accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la devolució
d’ingressos efectuats per l’esmentat concepte, en aquells supòsits en els que no s’acredita
per l’obligat tributari la inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
supòsits en els que els articles 107.1 i 107.2.a) del TRLRHL resulten constitucionals i, en
conseqüència, els ingressos deguts.
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La Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 2ª, del Tribunal Suprem, de 17
de juliol de 2018, estableix que els valors consignats en les escriptures públiques, en tant
siguin expressius de que la transmissió s’ha efectuat per un preu inferior al d’adquisició,
constitueixen un sòlid i ordinari principi de prova que, sense tenir un valor absolut, si que
seria suficient, per lo general, com a font d’acreditació del fet justificador de la inaplicabilitat
de l’impost.
Vista la relació núm. 1/2019 de recursos d’ IIVTNU per no increment de valor i els
expedients individualitzats que hi consten.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

05/04/2019 SECRETARI

Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- APROVAR la relació de devolucions d’ingressos d’IIVTNU de les liquidacions d’ingrés
directe (LID) relacionades a l’annex I (de la relació 1/2019), atès que s’acredita per part dels
obligats tributaris la inexistència d’increment de valor.
Segon.- APROVAR la anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a l’annex I
(de la relació 1/2019), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la inexistència
d’increment de valor.
Tercer.- APROVAR la no subjecció (no LID) de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a
l’annex I (de la relació 1/2019), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la
inexistència d’increment de valor.
Quart.- DESESTIMAR la no subjecció de les liquidacions d’ingrés directe (LID) relacionades a
l’annex I (de la relació 1/2019), per NO acreditar per part del obligats tributaris la
inexistència d’increment de valor.
Cinquè.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en l’annex indicat anteriorment amb oferiment dels recursos legals
adients.
Sisè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

04/04/2019 ALCALDE

19. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 7/2019
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 158.458,16€.
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.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la relació de factures número 7/2019, per import global de 158.458,16€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.

20. RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. RODRIGUEZ CUADRADO, A

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra.
Rodríguez Cuadrado, Ana, membre integrant de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Mollerussa, amb antiguitat reconeguda del grup C1 (Ref. 056).

05/04/2019 SECRETARI

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Rodríguez Cuadrado, Ana (Ref. 056) adscrita a
l’escala Administració General de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, un trienni del
Grup C1 (5è. d’ordre), a partir del dia 13 d’abril de 2019 i amb efectes econòmics a la
nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

21. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.02.2019 a 28.02.2019)
Es retira de l’ordre del dia.
22. COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-02-2019
28-02-2019)

a

Es retira de l’ordre del dia.
23. MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ AJUSTAMENT PER LA REUBICACIÓ DEL 30 DE
GENER

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

04/04/2019 ALCALDE

Atès que en les Juntes de Govern dels dies 27 de desembre del 2018, 31 de gener i 28 de
febrer del 2019, foren aprovats el padrons dels mesos gener, febrer i març, amb uns imports
de 11.419,94 €, 9.135,95 € i 6.851,96 €, respectivament.
Resultant que, per omissió, fou exclòs de les relacions indicades, l’ajustament per la
reubicació del mercat setmanal del dia 30 de gener de 2019.
Examinat l’esmentat padró de l’ajustament per la reubicació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents, acorda

Primer.-

Aprovar el padró de l’ajustament per la reubicació padró del Mercat Setmanal
del dia 30 de gener de 2019.

Segon.-

La modificació suposarà reduir l’import en – 326,14 €, segons la relació que
s’incorpora en Annex a l’expedient.

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

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

5b8fef2708a64895a8a1c6b66afc4845001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Tercer.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Quart.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

24. MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ ABRIL
Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’abril de 2019, per un import de
8.918,00 € i que s’adjunta com annex.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes d’abril de 2019.

Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

25. ATORGAMENT AL SR RAMON CARRERA FARRAS D’UNA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIO.
Vist l’expedient tramitat per Ramon Carrera Farras amb DNI 40820885W per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:

04/04/2019 ALCALDE

Titular: Ramon Carrera Farras
DNI: 40820885W
Núm. expedient: 25137-2019-00010-0885W
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: març 2029

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
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26. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-25-2019.
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/4555, de data 21-03-2019, el Sr. MOHAMMED EL MAZOUARI BOUARFA sol·licita
targeta de resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2019, al
Sr. MOHAMMED EL MAZOUARI BOUARFA. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa
conforme a allò que es determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
27. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES. NUM. EXP. 2334-64-2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Jose Gimenez Tora, en representació de
Associació Gitana Pla d’Urgell, en què demana autorització per posar una parada de venda de
roses en aquest dia a la Plaça de l’Ajuntament, durant la Diada de Sant Jordi, 2019.

04/04/2019 ALCALDE

Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Jose Gimenez Tora, en representació de Associació Gitana Pla d’Urgell,
la instal·lació d’una parada de venda de roses a la plaça de l’Ajuntament, durant la Diada de
Sant Jordi, 2019.
Segon. Atenent al contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:



Marc Solsona Aixala
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Només es lliurarà una autorització per entitat.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà a la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

04/04/2019 ALCALDE
Signatura 1 de 2

05/04/2019 SECRETARI

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