AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 11 d’abril 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 acctal. Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Angel Lavin Llano i Rosalia Carnicé Farré .
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i els regidors Sra. Dolors Bargalló Vidal
i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el Vicesecreari de la corporació, en funcions de Secretari accidental, Sr.
Manuel Civís Llovera.
Assisteix l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

18/04/2019 SECRETARI

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

Antoni Garcia Jiménez

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 280,78€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

2. LLICÈNCIES D’OBRES.
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

67/2019
C.P GRUP JAUME D’URGELL ESC 2 BLOC E
GRUP JAUME D’URGELL
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:

68/2019
DORINA MARIOARA BALTAN
C/ SANTA CRISTINA, 32
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:

69/2019
DORINA MARIOARA BALTAN
C/ SANTA CRISTINA, 32
60,00
30,00
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:

70/2019
MOLLERUSSA 2001, SL
AV. NEGRALS, 10
42,00
21,00
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:

73/2019
MARSOL PRIETO ELISABET
C/ MIGDIA S/N BLOC , 2-1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

76/2019
BARO POCA, JORDI
C/ SANTA CRISTINA, 32
40,00
20,00
0,00
0,00
0,00
ANNEX II:
Sol·licituds d’obres denegades

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Motivació:

02/2018
NEDGIA CATALUNYA SA
SUB-10 i subd-11
Que en referència a l’expedient de llicència d’obres
provisionals que s’està tramitant en aquest ajuntament
informem desfavorablement la sol·licitud de llicència
d’obres objecte d’aquest informe.

ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
67,78
0,00
0,00
0,00

3. PERMUTA DELS TERRENYS D’EQUIPAMENT PROCEDENTS DE L’ANTIC PLA
PARCIAL B-17 PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, I ELS TERRENYS
QUALIFICATS DE PARC TERRITORIAL SITUATS AL PARC DE LA SERRA
PROPIETAT DE “GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS, S.L.”
Antecedents:
i.

Que en sessió de data 15 de març de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida:
(i)

Ha donat conformitat al Text Refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Mollerussa, per la transformació d’ús d’un terreny
d’equipament en sòl per activitats i la compensació consistent en la cessió a
l’Ajuntament de la propietat de terrenys al Parc de la Serra, la qual té per objecte el
canvi de qualificació d’uns terrenys qualificats de sistema d’equipaments
comunitaris procedents de les cessions obligatòries i gratuïtes de l’antic Pla Parcial
industrial B-17 Torre Pintó, a sòl susceptible d’aprofitament privat, amb les
qualificacions urbanístiques pròpies dels sectors d’activitat del qual prové. Per tal de
compensar la pèrdua d’aquest equipament, l’Ajuntament obtindrà la titularitat d’uns
terrenys a la Serra, dins de l’àmbit del Parc territorial definit pel POUM vigent, amb
l’objecte d’augmentar la propietat pública dels terrenys d’aquest àmbit, on
actualment es concentren gran nombre d’equipaments públics.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

La modificació en qüestió justifica l’interès públic de l’actuació en base a
l’oportunitat d’aconseguir la titularitat pública d’uns terrenys qualificats de sòl
d’equipaments comunitaris en una àrea especialitzada en la prestació de serveis
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públics ja reconeguda pel Pla territorial parcial de Ponent, en detriment d’uns altres
sòls també quilificats d’equipaments comunitaris, actualment utilitzats per la
brigada municipal, ubicats en zona perimetral. En conseqüència, suposa la
transformació dels usos preexistents en els terrenys actualment utilitzats per la
brigada municipal, de manera que s’incrementa el sostre edificable destinat a
aprofitament privat, és a dir, es tracta d’una actuació de transformació urbanística
de dotació (segons allò establert a la Disposició Addicional Segona del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme).

La supeditació de l’executivitat es realitza en base a l’article 97.2 bis e) del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, en el benentès que la modificació en qüestió ha de garantir la
titularitat pública dels sòls abans que aquesta sigui executiva.
ii.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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(ii) Ha supeditat la publicació del mencionat acord al DOGC i la consegüent
executivitat, a la presentació, per part de l’Ajuntament de Mollerussa, del document
que acrediti la inscripció registral de la titularitat pública de les finques objecte de
permuta.

Que en relació a l’esmentat anteriorment, en data de 26 de juliol de 2018, l’empresa
GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS, S.L.U. va remetre a l’Ajuntament de Mollerussa un
oferiment irrevocable de permuta via notarial (acta de manifestacions autoritzada per la
Notari Gema Cavero Nasarre de Letosa, de 25 de juliol de 2018, amb número de
protocol 716) de les finques de la seva propietat ubicades al Parc de la Serra, pels
terrenys d’equipament procedents del desenvolupament del Pla Parcial del Sector
industrial B-17 Torre Pintó, prèvia tramitació de la modificació del POUM anteriorment
mencionada.
Les finques registrals en qüestió titularitat de “GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS S.L.U.”
són la 7299, la 6436, la 5360 i la 2381, totes elles inscrites al Registre de la Propietat
número 3 de Lleida, amb una superfície total de 26.404 m2 i valorades en un import de
162.226 Euros; i les finques registrals titularitat de l’Ajuntament de Mollerussa, són la
6652 i la 6610, inscrites al Registre de la Propietat número 3 de Lleida, essent la
superfície registral total de les mateixes de 3.090 m2 i valorades en un import de
142.758 Euros.

iii.

Que s’ha elaborat l’informe de taxació de l’equivalència de valors entre els béns objecte
de permuta, per part del Sr. David Pàmpols Camats, en data desembre de 2018, el qual
ha estat ratificat posteriorment per l’arquitecte municipal. L’informe de taxació de
referència considera que la permuta en qüestió està equilibrada, compensada i que, en
conseqüència, no existeix enriquiment injust a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.

iv.

Que per tal procedir a la formalització de la permuta en qüestió, s’ha incoat l’expedient
en el qual s'ha acreditat la necessitat i la conveniència d'efectuar-la i l'equivalència de
valors entre els béns objecte de permuta, en virtut del Decret d’Alcaldia número
2019/147, de 2 d’abril de 2019, segons estableix l’article 210 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, i l’article 47 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament del Patrimoni dels ens locals.

v.

Que en data 2 d’abril de 2019 es va dictar el Decret d’Alcaldia 2019/149 en virtut del
qual es va donar audiència a “GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS S.L.U.” com a
interessat en l’expedient de permuta en qüestió, per tal que en un termini de deu (10)
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dies hàbils formulés les al·legacions pertinents i manifestés l’acceptació de la taxació
pericial practicada en relació als béns immobles objecte de permuta.
Al respecte, en data 9 d’abril de 2019, ha tingut entrada a aquest Ajuntament l’escrit
presentat per “GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS S.L.” en el qual es posa de manifest la
seva conformitat amb la taxació pericial practicada en relació als immobles que afecten
a la permuta en qüestió, així com que estan a l’espera de rebre les notes simples del
Registre de la Propietat de les finques titularitat de “GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS
S.L.”, objecte de permuta.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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vi.

Que consten a l’expedient els següents documents: (i) l’informe de taxació de
l’equivalència entre els terrenys a permutar elaborat pel Sr. David Pàmpols Camats al
desembre de 2018, posteriorment ratificat per l’arquitecte municipal, (ii) certificació del
Secretari de l’Ajuntament sobre la condició dels béns titularitat de l’Ajuntament objecte
de permuta; (iii) l’informe de l’arquitecte municipal referent a la conveniència i la
necessitat de permutar les finques mencionades en el present Decret; i (iv) informe de
l’Interventor de l’Ajuntament sobre el valor dels béns titularitat de l’Ajuntament de
Mollerussa objecte de permuta, en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
consolidat de la Corporació.

vii. Atès que el valor dels immobles municipals objecte de permuta no supera el 25% dels
recursos ordinaris del pressupost consolidat de l’Ajuntament, no s’ha sol·licitat l’informe
preceptiu previ al Departament de Governació.
viii. Atès que el valor dels béns municipals no supera ni el 20% ni el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost consolidat, no es requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, corresponent la competència a
l’Alcalde, d’acord amb els articles 114.3 l) i 53.1 q) respectivament del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya. No obstant l’anterior, en virtut del Decret de l’Alcaldia número 325/2015
(Assumpte: Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de
l’Alcaldia), entre les competències que l’Alcaldia de forma expressa delega a la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Mollerussa, consta la següent:
1.- Gestió econòmica i patrimoni:
e) Adjudicació de concessions sobre béns de l’entitat local i adquisició de béns immobles
i drets, subjectes a la legislació patrimonial, en el termes previstos a la DA 2a del
RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic (actualment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic), que el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni els tres milions d’Euros, així com l’alienació del patrimoni quan el valor no
superi, ni el percentatge ni la quantia indicats llegat dels béns declarats de valor històric
i artístic l’alienació dels quals correspondrà al Ple, amb independència del seu valor.
En base a tot l’anteriorment exposat, vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Aprovar la permuta de les finques de les quals és titular “GRAUS TERRATZOS I
PAVIMENTS, S.L.U.” ubicades al Parc de la Serra, pels terrenys d’equipament procedents del
desenvolupament del Pla Parcial del Sector industrial B-17 Torre Pintó, titularitat de
l’Ajuntament de Mollerussa (les finques en qüestió titularitat de “GRAUS TERRATZOS I
PAVIMENTS S.L.U.” són la registral 7299, la 6436, la 5360 i la 2381, totes elles inscrites al
Registre de la Propietat número 3 de Lleida, amb una superfície total de 26.404 m2; amb les
finques titularitat de l’Ajuntament de Mollerussa, són la registral 6652 i la 6610, inscrites al
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Registre de la Propietat número 3 de Lleida, essent la superfície registral total de les
mateixes de 3.090 m2).
Segon.- Facultar a l’Alcalde a signar en representació de l’Ajuntament de Mollerussa tots els
documents públics i privats necessaris per executar l’anterior acord.
Tercer.- Disposar que els béns immobles adquirits per l’Ajuntament de Mollerussa en virtut
de la permuta en qüestió, restin afectes als serveis públics municipals; siguin inscrits al
Registre de la Propietat i incorporats a l’inventari municipals de béns, així com que es donin
de baixa al mateix els béns immobles alienats.

18/04/2019 SECRETARI

Quart.- Autoritzar i ordenar el crèdit corresponent, amb càrrec a la partida
02.9200.2279902 (despeses de registre, notaries i altres) del pressupost municipal vigent,
per atendre les despeses d’elevació a públic i inscripció registral, derivades de la
formalització de la permuta en qüestió.
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’interessat i requerir-lo a comparèixer davant el Notari
designat, per tal d’atorgar la corresponent escriptura pública, amb l’aportació, en el mateix
acte, del títol de propietat dels béns immobles objecte de permuta, i fent lliurament de la
possessió dels mateixos a l’Ajuntament de Mollerussa.
4. PERMUTA DELS TERRENYS D’EQUIPAMENT PROCEDENTS DE LES CESSIONS
OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC TERCERA
AMPLIACIÓ DE NUFRI, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, AMB
CAN JAQUES, PROPIETAT DE “NUFRI S.A.T. NÚM. 1596”

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

Antecedents:
i.

Que en sessió de data 15 de març de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida:
(i)

Ha aprovat definitivament la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Mollerussa per canvi d’equipaments de propietat municipal per altres terrenys
d’equipaments i d’espais lliures, la qual té per objecte: (i) la incorporació del Sector
3a ampliació de NUFRI al sòl urbà, donat el compliment de la totalitat de les
càrregues urbanístiques imposades pel planejament i la legislació urbanística, i (ii)
donada l’existència d’un paquet d’equipament emplaçat dins un àmbit de sòl
destinat a activitats econòmiques i que l’Ajuntament de Mollerussa considera que
no són adequats per situar-hi instal·lacions o equipaments públics, aquest accepta
permutar la propietat de l’equipament, que passa a formar part del sòl susceptible
d’aprofitament privat sense comportar increment de sostre, per la finca urbana Can
Jaques, que es qualifica com a equipament públic integrat dins l’àmbit urbà. A més
a més, per tal de justificar i subratllar l’interès públic de la permuta d’equipaments,
NUFRI cedeix a l’Ajuntament de Mollerussa la propietat d’una finca rústica al Parc
de la Serra.
La modificació justifica l’interès públic de l’actuació en base a l’oportunitat
d’aconseguir uns sòls que es qualificaran d’equipaments comunitaris al centre del
casc urbà, concretament al casc antic, en una àrea molt densa i amb pocs sòls
destinats a equipaments en una edificació històrica de caràcter patrimonial.
L’interès públic es potencia també amb el canvi de titularitat pública dels terrenys
dins de l’àrea especialitzada de la Serra, on l’Ajuntament persegueix l’objectiu que
la propietat de tots els terrenys sigui pública.
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(ii) Ha supeditat la publicació del mencionat acord al DOGC i la consegüent
executivitat, a la presentació, per part de l’Ajuntament de Mollerussa, del document
que acrediti la inscripció registral de la titularitat pública de les dues finques objecte
de permuta.
La supeditació de l’executivitat es realitza en virtut de l’article 97.2 bis e) del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, en el benentès que cal garantir la titularitat pública dels sòls que,
mitjançant la present modificació, es qualifiquen de sistema d’equipaments o
canvien de titularitat, abans que la modificació sigui executiva.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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ii.

En relació a l’esmentat anteriorment, en data 23 d’octubre de 2018, NUFRI S.A.T.
NÚMERO 1596 i l’Ajuntament de Mollerussa van signar el conveni urbanístic d’acceptació
de l’oferiment de permuta de la Finca Can Jaques i de la cessió d’una finca d’equipament
de la Serra, mitjançant la qual NUFRI S.A.T. NÚMERO 1596 ofereix de forma irrevocable
a l’Ajuntament de Mollerussa la permuta de la finca denominada Can Jaques, per la finca
propietat de l’Ajuntament de Mollerussa, destinada a equipament, condicionant l’eficàcia
d’aquesta permuta a la prèvia modificació del POUM de Mollerussa anteriorment
mencionada. L’executivitat de la modificació esmentada quedava condicionada a la
inscripció al Registre de la Propietat de la referida permuta, en concret, a la inscripció de
la finca denominada Can Jaques a nom de l’Ajuntament de Mollerussa.
La finca en qüestió titularitat de NUFRI S.A.T. NÚMERO 1596 és la denominada Can
Jaques, finca registral 14.231 inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida,
amb una superfície de 596,31 m2 i valorada en 269.299 Euros; i la finca titularitat de
l’Ajuntament de Mollerussa, és la finca registral 14.471 inscrita al Registre de la
Propietat número 3 de Lleida, amb una superfície de 6.395 m2 i valorada en 268.590
Euros.

iii.

Que s’ha elaborat l’informe de taxació de l’equivalència de valors entre els béns objecte
de permuta, per part del Sr. David Pàmpols Camats, en data desembre de 2018, el qual
ha estat ratificat posteriorment per l’arquitecte municipal. L’informe de taxació de
referència considera que la permuta en qüestió està equilibrada, compensada i que, en
conseqüència, no existeix enriquiment injust a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.

iv.

Que per tal procedir a la formalització de la permuta en qüestió, s’ha incoat l’expedient
en el qual s'ha acreditat la necessitat i la conveniència d'efectuar-la i l'equivalència de
valors entre els béns objecte de permuta, en virtut del Decret d’Alcaldia número
2019/148, de data 2 d’abril de 2019, segons estableix l’article 210 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, i l’article 47 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament del Patrimoni dels ens locals.

ix.

Que en data 2 d’abril de 2019 es va dictar el Decret d’Alcaldia 2019/150 en virtut del
qual es va donar audiència a NUFRI S.A.T. NÚMERO 1596 com a interessat en
l’expedient de permuta en qüestió, per tal que en un termini de deu (10) dies hàbils
formulés les al·legacions pertinents i manifestés l’acceptació de la taxació pericial
practicada en relació als béns immobles objecte de permuta.
Al respecte, en data 8 d’abril de 2019, ha tingut entrada a aquest Ajuntament l’escrit
presentat per NUFRI S.A.T. NÚMERO 1596 en el qual es posa de manifest la seva
conformitat amb la taxació pericial practicada en relació als immobles afectats, i s’aporta
nota simple del Registre de la Propietat de la finca registral titularitat de NUFRI S.A.T.
NÚMERO 1596.
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v.

Que consten a l’expedient els següents documents: (i) l’informe de taxació de
l’equivalència entre els terrenys a permutar elaborat pel Sr. David Pàmpols Camats al
desembre de 2018, posteriorment ratificat per l’arquitecte municipal, (ii) certificació del
Secretari de l’Ajuntament sobre la condició dels béns titularitat de l’Ajuntament objecte
de permuta; (iii) l’informe de l’arquitecte municipal referent a la conveniència i la
necessitat de permutar les finques mencionades en el present Decret; i (iv) informe de
l’Interventor de l’Ajuntament sobre el valor dels béns titularitat de l’Ajuntament de
Mollerussa objecte de permuta, en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
consolidat de la Corporació.

vi.

Atès que el valor dels immobles municipals objecte de permuta no supera el 25% dels
recursos ordinaris del pressupost consolidat de l’Ajuntament, no s’ha sol·licitat l’informe
preceptiu previ al Departament de Governació.

x.

Atès que el valor dels béns municipals no supera ni el 20% ni el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost consolidat, no es requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, corresponent la competència a
l’Alcalde, d’acord amb els articles 114.3 l) i 53.1 q) respectivament del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya. No obstant l’anterior, en virtut del Decret de l’Alcaldia número 325/2015
(Assumpte: Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de
l’Alcaldia), entre les competències que l’Alcaldia de forma expressa delega a la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Mollerussa, consta la següent:
1.- Gestió econòmica i patrimoni:
e) Adjudicació de concessions sobre béns de l’entitat local i adquisició de béns immobles
i drets, subjectes a la legislació patrimonial, en el termes previstos a la DA 2a del
RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic (actualment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic), que el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni els tres milions d’Euros, així com l’alienació del patrimoni quan el valor no
superi, ni el percentatge ni la quantia indicats llegat dels béns declarats de valor històric
i artístic l’alienació dels quals correspondrà al Ple, amb independència del seu valor.

En base a tot l’anteriorment exposat, vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Aprovar la permuta de la finca titularitat de “NUFRI S.A.T. NÚMERO 1596”
denominada Can Jaques, per la finca propietat de l’Ajuntament de Mollerussa destinada a
equipament, procedent de les cessions obligatòries i gratuïtes del Pla Parcial Urbanístic
tercera ampliació de NUFRI (la finca en qüestió titularitat de NUFRI S.A.T. NÚMERO 1596 és
la denominada Can Jaques, finca registral 14.231 inscrita al Registre de la Propietat número
3 de Lleida, amb una superfície de 596,31 m2 i valorada en 269.299 Euros; amb la finca
titularitat de l’Ajuntament de Mollerussa, és la finca registral 14.471 inscrita al Registre de la
Propietat número 3 de Lleida, amb una superfície de 6.395 m2 i valorada en 268.590 Euros).
Segon.- Facultar a l’Alcalde a signar en representació de l’Ajuntament de Mollerussa tots els
documents públics i privats necessaris per executar l’anterior acord.
Tercer.- Disposar que el bé immoble adquirit per l’Ajuntament de Mollerussa en virtut de la
permuta en qüestió, resti afecte al servei públic municipal; sigui inscrit al Registre de la
Propietat i incorporat a l’inventari municipals de béns, així com que es doni de baixa al
mateix el bé immoble alienat.
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Quart.- Autoritzar i ordenar el crèdit corresponent, amb càrrec a la partida
02.9200.2279902 (despeses de Registre, Notaries i altres) del pressupost municipal vigent,
per atendre les despeses d’elevació a públic i inscripció registral, derivades de la
formalització de la permuta en qüestió.
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’interessat i requerir-lo a comparèixer davant el Notari
designat, per tal d’atorgar la corresponent escriptura pública, amb l’aportació, en el mateix
acte, del títol de propietat dels béns immobles objecte de permuta, i fent lliurament de la
possessió dels mateixos a l’Ajuntament de Mollerussa.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
DE SAL ESPECIAL PER A LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL. ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de sal especial per a un consum estimat
de 52.000 kg, per al tractament de la piscina coberta municipal de Mollerussa per a la
temporada 2019.
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
14400000-5 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.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de SALES ALTAVA PORCAR, SL amb el NIF B12932240, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i habilitació empresarial necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte.
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 SAL ESPECIAL PER A LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL.
ANUALITAT 2019. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del
contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de SALES ALTAVA
PORCAR, SL amb el NIF B12932240, en els termes i condicions econòmiques que es
detallen seguidament:

Preu del contracte: 5.930,49 € (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’efectuarà per a la temporada de la piscina coberta 2019.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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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.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
DE PRODUCTES DE NETEJA PER A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.
ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de diversos productes per a la neteja i
desinfecció de les següents instal.lacions esportives municipals, per a l’anualitat 2019:
- Piscina Coberta
- Piscina estiu
- Poliesportius municipals
- Camp de Futbol
- Pista d’Atletisme
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
39831240-0 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
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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.

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa Tecymain, SL amb el NIF B25529561, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte.
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
ADQUISICIÓ DE PRODUCTES DE NETEJA PER A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.
ANUALITAT 2019. 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 Tecymain, SL
amb el NIF B25529561, en els termes i condicions econòmiques que es detallen
seguidament:

Preu del contracte: 3.300 € (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.


Durada del contracte:



El subministrament s’efectuarà per a les necessitats de l’anualitat 2019.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

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.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
DE MATERIAL ELÈCTRIC PER A LES REPARACIONS DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES. ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de divers material elèctric, per tal de
poder dur a terme els treballs de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives
durant l’anualitat 2019.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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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
31500000-1que 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.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa ABC Mollerussa, SL amb el NIF B25248352, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i habilitació empresarial necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte.
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 MATERIAL ELÈCTRIC PER A LES REPARACIONS DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. ANUALITAT 2019. 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 ABC
Mollerussa, SL amb el NIF B25248352, en els termes i condicions econòmiques que es
detallen seguidament:

Preu del contracte: 5.200 € (IVA inclòs)
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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.


Durada del contracte:
El subministrament s’efectuarà per a les necessitats de l’anualitat 2019.



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

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI



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.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
LOT DE LLIBRES DE NOVETATS I DE FONS EDITORIAL 2019 PER A LA
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un lot de llibres de novetats i de fons
editorial 2019, amb la finalitat de mantenir la qualitat de la col·lecció de llibres de la
Biblioteca Comarcal Jaume Vila i per a que els usuaris disposin de les darrers novetats
editorials publicades.
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
22113000-5que 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.
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De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de LLIBRERIA DALMASES, SL amb el CIF B-25296971, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte.

18/04/2019 SECRETARI

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 D’UN LOT DE LLIBRES DE NOVETATS I DE FONS EDITORIAL 2019 PER
A LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA. 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 LLIBRERIA
DALMASES, SL amb el CIF B-25296971 en els termes i condicions que es detallen
seguidament:

Preu del contracte: 5.000 € (IVA inclòs).

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

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 lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils des de
l’adjudicació del contracte.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL



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.”
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: CATERING
DEL DINAR POPULAR DE LA DIADA DELS AVIS 2019.

L’objecte de la present contractació és el catering del dinar popular que s’organitzarà dins la
Festa en homenatge a les persones majors de 65 anys, el proper dia 25 d’abril de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

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
55300000-3 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost 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.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del catering per part de
l’empresa ÀPATS GARRIGUES, SL amb el CIF: B25580853, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial i professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR de SUBMINISTRAMENT que té
per objecte el CATERING DEL DINAR POPULAR DE LA DIADA DELS AVIS 2019.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
ÀPATS GARRIGUES, SL amb el CIF: B25580853 en els termes que es descriuen
seguidament:


El preu estimat del contracte: 8.563,50 € IVA inclòs (a raó de 19,03 € x 450
persones).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2



El termini d’execució:
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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_______

La prestació del servei de catering s’haurà de dur a terme el dia 25 d’abril de 2019,
dins dels actes de la Festa en homenatge a les persones majors de 65 anys.


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



Formalització del contracte:

18/04/2019 SECRETARI

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.”

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
D’UN LOT DE PAPER PER A LES FOTOCOPIADORES DE LES OFICINES
MUNICIPALS. ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un lot de paper destinat a les
fotocopiadores de les oficines municipals, per a l’anualitat 2019.
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
30197643-5 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
prèviament infomada per la Intervenció de fons, 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.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

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
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de GRUP OFICENTRE, SCCL amb el CIF: B25338617, el qual disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
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:

18/04/2019 SECRETARI

Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’ADQUISICIÓ LOT DE PAPER PER A LES FOTOCOPIADORES DE LES OFICINES
MUNICIPALS. 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 GRUP
OFICENTRE, SCCL amb el CIF: B25338617, en els termes i condicions econòmiques que
es detallen seguidament:

Objecte del contracte:
Subministrament de 1.200,00 unitats de PAPER A4 80G. BLANC per a les
FOTOCOPIADORES COPY PLUS.

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2



Preu del contracte: 3.891,36 € 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 lliurament dels béns haurà de tenir lloc per a cobrir les necessitats de paper durant
l’anualiltat 2019.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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_______

11.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI CONSISTENT EN
LA REALITZACIÓ DELS ESTUDIS I ELS INFORMES NECESSARIS PER A INICIAR
LES GESTIONS ENCAMINADES A ACONSEGUIR LA DECLARACIÓ DELS VESTITS
DE PAPER DE MOLLERUSSA, COM UN PATRIMONI IMMATERIAL PER PART DE
LA UNESCO. ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la realització dels
estudis i els informes i gestions necessàries encaminades a aconseguir la declaració dels
VESTITS DE PAPER DE MOLLERUSSA, com un Patrimoni Immaterial per part de la UNESCO,
durant l’anualitat 2019.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb
allòestablert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 79952000-2 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vista la proposta d’honoraris per a les actuacions presentada per part de M. Carme Polo, la
qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional per a executar el contracte,
atès l’experiència reconeguda en la gestió i tramitació de candidatures a Patrimoni Mundial
de la UNESCO i de projectes culturals en general.
En virtut de fets fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI
consistent en la REALITZACIÓ DELS ESTUDIS I ELS INFORMES NECESSARIS PER
INICIAR LES GESTIONS ENCAMINADES A ACONSEGUIR LA DECLARACIÓ DELS
VESTITS DE PAPER DE MOLLERUSSA, COM UN PATRIMONI IMMATERIAL PER PART
DE LA UNESCO. ANUALITAT 2019. Simultànriament, aprovar la despesa que comporta el
contracte amb càrrec al vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DEL SERVEIS favor de la Sra. M. Carme Polo
Vives amb el NIF: 78065381T, en els termes que figuren en la proposta presentada i
d’acord amb les següents condicions:
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Retribució de la prestació: 15.000 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Durada estimada:

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
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Les prestacions objecte del contracte es duran a terme durant l’anualitat 2019.


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



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



Objecte del contracte:
Les actuacions i gestions pertinents al fi determinat es troben concretades en els
següents àmbits:

1- COORDINAR LA EXHIBICIÓ DE VESTITS DE PAPER A CERDANYOLA.
2- SEGUIR ELS CONTACTES AMB FRANÇA I MÈXIC PER PORTAR ELS VESTITS DE PAPER
A AQUEST DOS PAÏSOS.
3- MANTENIR CONVERSES AMB EL DEPARTAMENT DE TRADICIONS I CULTURA
POPULAR DE LA GENERALITAT.
4- REDACTAR EL DOCUMENT PER PRESENTAR AL CONSELL ASSSESSOR DEL
PATRIMONI DE LA GENERALITAT.
5- SEGUIR AMB LES ENTREVISTES GRAVADES EN VIDEO DE LES MODISTES
PARTICIPANTS AL CONCURS AL LLARG DE LA SEVA HISTORIA.
6- BUSCAR COMPLICITATS AMB EL SECTOR DE LA MODA, MODISTES, ARTESANIA,
PAPER I ALTRES.
7- AVALUAR LES POSSIBILITATS D’OPTAR A UNA SUBVENCIÓ DEL MINISTERIO DE
CULTURA.
8- PREPARAR UNA PROPOSTA DE CAPTACIÓ DE FONS ECONÓMICS PELS VESTITS DE
PAPER DE MOLLERUSSA.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte menor que 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.”
12.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: TREBALLS SUBSTITUCIÓ DE
FILTRE DE LA PISCINA GRAN DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL.

Josep Simo Ribera
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L’objecte de la present contractació es l’execució de les obres dels treballs substitució del
Filtre de 1800 MM per a la piscina gran de la piscina coberta, així com les actuacions que
s’ha de realitzar per a la seva substitució, desmuntatge i retirada del vell i muntatge i posta
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a punt del nou, atès el desgast produït pel seu funcionament i la necessitat d’adequar-lo a
normativa existent.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte és la 42912100-3 que estableix el Reglament (CE)
Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

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 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe de l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que
les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa
l’article 118.2, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
queda acreditada mitjançant l’informe emès 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 40.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat un pressupost d’execució de les obres
per part de l’empresa FRIDECAL, SA amb el CIF A25015132, amb capacitat d’obrar i
habilitació empresarial per a executar el contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte
TREBALLS SUBSTITUCIÓ DEL FILTRE DE LA PISCINA GRAN DE LA PISCINA
COBERTA MUNICIPAL. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de FRIDECAL, SA amb
el CIF A25015132, en els termes i condicions econòmiques que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 14.178,20 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
/certificació d’obres.
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Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 15 dies hàbils des de
l’adjudicació del contracte.



Supervisió de les obres:
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.



Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria
de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent.

18/04/2019 SECRETARI



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



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

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

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.

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

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.

En data 13 de novembre de 2018 el Sr. Shahid Latif presenta la comunicació prèvia d’inici
d’activitat recreativa per a un establiment dedicat a l’obertura d’un bar restaurant a la plaça
de l’Estació, 3.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
13.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT RECREATIVA. EXPEDIENT
NÚM.
2566-5-2018
(2655/18).
DESCRIPCIÓ:
BAR
RESTAURANT.
EMPLAÇAMENT: PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3, LOCAL. TITULAR: SHAHID LATIF.

Vistos els informes, i acreditant-se que la ubicació de l’activitat reuneix les condicions de
seguretat conforme la normativa vigent, segons comunicació prèvia del titular de l’activitat,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm.325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’exercici d’activitat següent:

Josep Simo Ribera
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Número d’expedient: 2566-5-2018 (2655/18)
Titular: Shahid Latif
Denominació: bar restaurant
Emplaçament: Pl. de l’Estació, 3, local.
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Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

SHAHID LATIF
BAR RESTAURANT
Plaça de l’estació núm. 3 Mollerussa
2655/2018

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
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NOVA ACTIVITAT X

Josep Simo Ribera

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 14 de març de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2655/2018 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Àlvaro García Abolàcia en data
desembre de 2018, així com la certificació tècnica signada pel mateix tècnic en data
01.02.19.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 23.01.19 de caràcter favorable.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de
menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i
sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7
h)

-
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MODIFICACIÓ

h – 21

límit
Le(21
h)

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
60
50
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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Ús
del
confrontant

local

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

Valors límit d’immissió
Dependències

ús Sales d’estar
Dormitoris
i Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris
Aules
Sales de lectura, audició
i exposició

Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors
de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor
autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Manteniment adequat del sistema d’extinció automàtic de la cuina i de la resta de
mitjans de protecció contra incendis.
Correcta sectorització contra incendis respecte usos veïns.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar
restaurant.
Adequat tancament sanitari entre cabines de WC i menjador.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir
de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable
mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials
en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim de tot l’establiment: 47 persones.
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Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi
restin subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació
elèctrica, climatització, gas natural, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els
controls periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS
PERIÒDICS CADA 4 ANYS.”

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
14.

ADEQUACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM. 2544-11-2019.
DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL D’ARTIFICIS PIROTÈCNICS CLASSE I, II i III.
EMPLAÇAMENT: C/ DOMÈNEC CARDENAL, 5. TITULAR: PIROTECNIA ROSADO,
SL.

En data 21 de gener de 2019 ha donat entrada a l’Ajuntament de Mollerussa, la
documentació presentada a la Subdelegació del Govern a Lleida de Pirotècnia Rosado, SL,
per a l’adequació de la llicència actual a l’autorització sectorial de productes pirotècnics.
Vistos els informes, i acreditant-se que la ubicació de l’activitat reuneix les condicions de
seguretat conforme la normativa vigent, segons comunicació prèvia del titular de l’activitat,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm.325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a l’adequació de la llicència següent:
Número d’expedient: 2544-11-2019
Titular: Pirotecnia Rosado, SL
Denominació: Venda al detall d’artificis pirotècnics classe I, II i III
Emplaçament: C/ Domènec Cardenal, 5
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ

Josep Simo Ribera
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ACTIVITAT:

PIROTECNIA ROSADO, S.L.
VENDA AL DETALL D’ARTIFICIS PIROTÈCNICS CLASSE I,II I III
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EMPLAÇAMENT: C/ Domènec Cardenal núm. 5
EXPEDIENT:
2544-11-2019

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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ADEQUACIÓ

X

Mollerussa

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 21 de març de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-11-2019 tramitat en règim d’adequació de la llicència actual a l’autorització
sectorial de venda de productes pirotècnics.
Atès que l’activitat de referència disposa d’autorització llicència obertura d’establiment
atorgada en Junta de Govern de 3 de febrer de 2011 per a l’activitat de venda permanent
d’artificis pirotècnics.
Atesa la presentació de la resolució d’autorització per a la venda permanent de productes
pirotècnics emesa en data 16 de gener de 2019 per la Subdelegació del Govern a Catalunya.
Atès que el projecte tècnic redactat per Alfonso Blanco Úbeda en data 14.03.2018 s’ajusta al
projecte tècnic per a la tramitació de la llicència de l’activitat de Venda al detall d’artificis
pirotècnics de classes I, II i III situada al carrer Domingo Cardenal núm. 5, redactat per Luís
de Llanos Gea visat amb el núm. 677 de 28.12.09 i l’annex al projecte de maig de 2010 no
visat, per a la tramitació de l’expedient d’activitat.
Atès que consta en l’expedient la Certificació tècnica signada pel mateix tècnic visada amb el
núm. 677 de 13.05.10, acreditativa que l’activitat i les instal·lacions executades d’una banda,
s’ajusten a la documentació tècnica presentada, i d’altra banda, donen compliment a les
prescripcions tècniques de tipus mediambiental, de prevenció d’incendis, de protecció de la
salut i altres prescripcions legals que siguin d’aplicació a l’activitat.
Atès que l’activitat resta subjecta a compliment del Real Decret 989/2015, de 30 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i instrucció tècnica ITC17 de venda al
públic.
La resolució d’autorització expressa de la subdelegació del Govern ha servit de base
substancial per a la modificació de la corresponent llicència municipal d’activitats.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’exercici de l’activitat
permanent, per a un establiment de tipus A2, condicionat a no superar
de capacitat màxima d’emmagatzematge i al compliment de la
condicionants imposats en l’autorització sectorial per a la venda de
pirotècnics.

15.

de forma
els 150 kg
resta de
productes

RENUNCIA A L’OFERIMENT DE LA
SRA. ASECENSIÓ RUBIO SERRANO,
ADQUISICIÓ DELS DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM 2.206 FILA 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Sanchez Rubio, en què renuncia a l’oferiment
sol·licitat per la seva mare oferint a l’Ajuntament l’adquisició del drets del nínxol núm. 2.206,
fila 4ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
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Primer.- Acceptar la renuncia de l’oferiment presentat deixant sense efecte l’acord aprovat
per la Junta de Govern en data 29 de novembre de 2019 per Ascensción Rubio Serrano sobre
el nínxol núm. 2.206 fila 4ª del Cementiri Municipal, anul·lant l’ordre de pagament
corresponent.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la anul·lació de la baixa en el padró fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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16.

SOL·LICITUD MARIA TERESA RODRIGUEZ MATEOS, AUTORITZACIÓ PEL CANVI
DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.539 FILA 1ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Maaria Teresa Rodriguez Mateos, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.539 fila 1ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom del seu pare difunt Juan Rodriguez, segons Carta de Pagament 90 de
31 de gener de de 1992 i on estan inhumats els seus pares Juan i Manuela.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.539 fila 1ªdel
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
17.

SOL·LICITUD PEDRO MAQUEDA MORA, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.540 FILA 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Pedro Maqueda Mora, demanant canvi de titularitat
de la concessió sobre el nínxol 2.540 fila 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a
nom del seu sogre difunt Juan Rodriguez, segons Carta de Pagament 90 de 31 de gener de
de 1992 i on està inhumada la seva esposa Damiana.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.540 fila 2ªdel
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
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18.

SOL·LICITUD ANGEL, ALFONS I XAVIER ROSELL ROUIG, AUTORITZACIÓ PEL
CANVI DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 142, 229,
265, 3.092, 3.093 I 3.094 FILES 2ª, 4ª, 5ª, 2ª, 3ª I 4ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada pels germans Àngel, Alfons i Xavier Rosell Roig,
demanant canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 142, 229, 265, 3.092, 3.093 i
3.094 files 2ª, 4ª, 5ª, 2ª, 3ª i 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom dels
seus padrins, padrines i mare, segons diverses cartes de pagament.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2
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Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 142, 229, 265,
3.092, 3.093 i 3.094 files 2ª, 4ª, 5ª, 2ª, 3ª i 4ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
19.

SOL·LICITUD MARIA TERESA CULLERES BALAGUERO, AUTORITZACIÓ PEL
CANVI DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOLS NÚMS. 1.534 I
1.535 FILES 4ª I 5ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Maria Teresa Culleres Balaguero, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.534 i 1.535 files 4ª i 5ª del cementiri municipal,
que en l’actualitat van a nom del seu pare difunt Miquel Culleres Esteve segons Carta de
Pagament 71 de 3 de maig de 1975.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol els nínxols 1.534
i 1.535 files 4ª i 5ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
20.

SOL·LICITUD ANTONIO FELIP SALAT, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 733 FILA 3ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Antonio Felip Salat, demanant canvi de titularitat de
la concessió sobre el nínxol 733 fila 3ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom
del seu pare difunt Antonio Felip Amorós segons Carta de Pagament 94 de 3 d’agost de
1959.
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Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 733 fila 3ªdel
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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21.

SOL·LICITUD MONTSERRAT VIDAL ARGELICH, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 233 FILA 3ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Montserrat Vidal Argelich, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 233 fila 3ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom de la seva besàvia difunta Francisca Vidal Marquillas, segons Carta de
Pagament de 23 de gener de 1920.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 233 fila 3ªdel
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
22.

SOL·LICITUD
SRA. ANGELA PASCUAL SEMPERE, AUTORITZACIÓ PER A
TRANSLACIÓ DE RESTES DELS NÍNXOLS NÚMS. 975 I 1.295 FILES 5 AL
NÍNXOL NÚM. 1.294, FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Angela Pascual Sempere, a fi i efecte de
procedir a la translació de les restes dels nínxols núm. 975 i 1.295, fila 5a. al nínxol núm.
1.294, fila 4a. del cementiri municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Autoritzar la translació de les restes dels nínxols núm. 975 i 1.295, fila 5a. al nínxol
núm. 1.294, fila 4a del cementiri municipal.
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Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
23.

OFERIMENT DE LA SRA. ANGELA PASCUAL SEMPERE, ADQUISICIÓ DELS
DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM.
1.295 FILA 5ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Angela Pascual Sempere, en què ofereix a
l’Ajuntament l’adquisició dels drets del nínxol núm. 1.295, fila 5ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir a la titular Angela Pascual Sempere el
nínxol núm. 1.295 fila 5ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals
vigents.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
24.

OFERIMENT DE LA SRA. ANGELA PASCUAL SEMPERE, ADQUISICIÓ DELS
DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM.
0975 FILA 5ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Angela Pascual Sempere, en què ofereix a
l’Ajuntament l’adquisició dels drets del nínxol núm. 975, fila 5ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir a la titular Angela Pascual Sempere el
nínxol núm. 975 fila 5ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals
vigents.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
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25.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALA DE BALL DE L’ AMISTAT EL DIA 3
DE MAIG DE 2019 PER MANS UNIDES.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Simó, en representació de
Mans Unides, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’ Amistat el dia 3 de
maig de 2019 per celebrar un sopar a favor de l’ associació.

18/04/2019 SECRETARI

També demana taules i cadires per 150 persones.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Mans Unides, la utilització de la sala de ball de l’ Amistat el dia 3 de
maig de 2019, per realitzar-hi la celebració del sopar.
S’acorda facilitar-los taules i cadires per 150 persones.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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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:








Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.
Tenir localitzats els extintors de la instal.lació.
Respectar l’aforament total de 200 persones.
Aportar pòlissa i rebut RC.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència trucar al 112.

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

26.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. INSTAL.LACIONS PAVELLÓ I CRUYFF
COURT DE L’ESCOLA IGNASI PERAIRE ELS DIES 15, 16, 17 I 18 D’ ABRIL DE
2019 DE 08:30 A 13:30 HORES, PER TALENTS ESPÒRTS.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Adrià Gabernet, en representació de
Talent Esports, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló i Cruyff Court de l’ escola
Ignasi Peraire els dies 15, 16, 17 i 18 d’ abril de 2019 de 08:30 a 13:30 hores (Campus de
Futbol).
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
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Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Talent Esports per utilitzar el Pavelló i Cruyff Court de l’ escola Ignasi
Peraire els dies 15, 16, 17 i 18 d’ abril de 2019 de 08:30 a 13:30 hores (Campus de Futbol).

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

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

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Condicions específiques:

Aportar pòlissa de RC i rebut bancari que cobreixi el període

Tenir accés a farmaciola

Els monitors hauran de tenir cura dels participants en tot moment i seran els seus
responsables.

Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre RC.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
27.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PAVELLO 19 DE MARÇ EL DIA 11 DE
MAIG DE 2019 PER AMPA POMPEU FABRA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Hernandez, en representació
de l’ AMPA Pompeu Fabra, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 19 de Març el
dia 11 de maig de 2019, de 15:00 a 21:00 hores, per celebrar el 26è Festival de Gimnàstica
Rítmica i Hip Hop de final de curs.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ AMPA Pompeu Fabra, la utilització del Pavelló 19 de Març el dia 11 de
maig de 2019, de 15:00 a 21:00 hores, per celebrar el 26è Festival de Gimnàstica Rítmica i
Hip Hop de final de curs.
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
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Josep Simo Ribera

28.

Signatura 1 de 2

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.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PISCINA COBERTA 15 D’ABRIL DE 2019
PER L’A.A. XAFATOLLS, PER L’ACTIVITAT CAMPUS DE TRIATLÓ
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’A.A. Xafatolls, en què demana autorització
per utilitzar espai de la Piscina Coberta pel dia 15 d’abril de 2019 (horari d’11 h. a 13 h.), per
l’activitat campus de Triatló.
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.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’A.A. Xafatolls utilitzar l’espai de la Piscina Coberta el dia 15 d’abril de
2019 (horari d’11 h. a 13 h.), per l’activitat campus de Triatló.
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.
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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.

Antoni Garcia Jiménez
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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:
-Tindre localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC.
-Els monitors del campus seran els responsables dels inscrits al mateix.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-Respectar la normativa de les piscines i les instruccions del socorristes.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Josep Simo Ribera
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29.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PARC MUNICIPAL I PAVELLÓ 11 DE
SETEMBRE PEL DIA 12 D’ABRIL DE 2019 PER L’ESCOLA JACINT VERDAGUER
DE TÀRREGA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Natàlia Blanco Rodríguez, en
representació de l’escola Jacint Verdaguer de Tàrrega, en què demana autorització per
utilitzar el Parc Municipal per dinar i en cas de fer mal temps l’ús del pavelló 11 de setembre
(horari de 13h. a 16h.) el dia 12 d’abril de 2019, per visita al “Saló del llibre infantil i juvenil
de Catalunya” amb nens i nenes de P3 (35 alumnes aprox.).
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.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’escola Jacint Verdaguer de Tàrrega, la utilització del Parc Municipal per
dinar i en cas de fer mal temps l’ús del pavelló 11 de setembre (horari de 13h. a 16h.) el dia
12 d’abril de 2019, per visita al “Saló del llibre infantil i juvenil de Catalunya” amb nens i
nenes de P3 (35 alumnes aprox.)

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
-Tenir una farmaciola.
-Prohibit fer foc en tot el recinte.
-Les professores i professors seran els responsables de la seguretat i control de l’alumnat.
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-Respectar aforament total
-Deixar lliures els recorreguts i portes d’emergència
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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30.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 14 DE
MAIG DE 2019 PER LA SALLE.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paula Pena Rodríguez, en
representació de La Salle, en què demana autorització per utilitzar la Plaça de l’Ajuntament
el dia 14 de maig de 2019 per la celebració del tricentenari.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Salle, la utilització de la plaça de l’Ajuntament el dia 14 de maig de
2019, per la celebració del tricentenari.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
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artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

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

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

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

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

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

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
-Tindre localitzada una farmaciola
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
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públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-Aportar pòlissa i rebut R.C.
-Respectar aforament total
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
31.

SOL·LICITUD ESCUDERIA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 18 D’ABRIL DE 2019.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Toni Castillón Espluga, en representació
de l’ESCUDERIA MOLLERUSSA, en què demana que se’ls faciliti 80 cadires i 5 taules en motiu
de la celebració del mundial de rallycross al Circuit de Catalunya el dia 18 d’abril de 2019.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’ESCUDERIA MOLLERUSSA, en què demana
que se’ls faciliti 80 cadires i 5 taules per la celebració d’una prova de carcross al circuït de La
Serra el dia 18 d’abril de 2019.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
32.

LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA LLIBRES DE AMICS JOAN PETIT NENS AMB CANCER FUNDACIO.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Francesc Botam Monne, en representació de
AMICS JOAN PETIT NENS AMB CANCER FUNDACIO, en què demana autorització per posar
una parada de venda de llibres en aquest dia a l’avinguda del Canal, 7, davant del local del
CIS Angel Olaran (al costat de la seva parada i d’acord amb ells), durant la Diada de Sant
Jordi, 2019.
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 Francesc Botam Monne, en representació de AMICS JOAN PETIT NENS
AMB CANCER FUNDACIO, la instal·lació d’una parada de venda de llibres a l’avinguda del
Canal, 7, davant del local del CIS Angel Olaran (al costat de la seva parada i d’acord amb
ells), 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:

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 preferentment a la plaça de l’Ajuntament.

Resta prohibida la venda itinerant.
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Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
33.

LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE LLIBRES I ROSES. REBOST DEL PAPER.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Maria Sole Cases, en representació de
Rebost del paper, en què demana autorització per posar una parada de venda de llibres i
roses en aquest dia al carrer Ferran Puig, 13, Bxos-B, davant del seu establiment, durant la
Diada de Sant Jordi, 2019.
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,
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ACORDA:
Primer. Autoritzar a Maria Sole Cases, en representació de Rebost del paper, la instal·lació
d’una parada de venda de al carrer Ferran Puig, 13, Bxos-B, davant del seu establiment,
durant la Diada de Sant Jordi, 2019.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
34.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-03-2019 a
31-03-2019)

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies
01-03-2019 a 31-032019.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-03-2019 a
2019, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
BERGA
MIRANDA
CALERO
ESTADELLA
CARRASCAL
CARRETERO
FEIXAS
PERERA
FERNANDEZ
PEREZ
FIGUEREDO
PARISÉ
GARCIA
MORENO
LEIVA
OLLER
MEGIAS
VARGAS
MENDOZA
GONZALEZ
OLLERO
LIMAS
PEIRON
MAZAS
PERARNAU
CAPDEVILA

NURIA
BRUNO
CARLOS F.
MARC
DAVID
RENÉ
MIRIAM
ABRAHAM
JOSE JAVIER
VICTOR A.
ELOY
JORGE FELIX
CARLES

Import
139,36
198,20
542,97
642,07
840,27
114,14
550,18
391,62
466,93
126,75
144,14
407,47
642,07

serveis
31-03-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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PEREZ
PUIG
RIVAS
SOBREVALS
TUXANS

CEBRIAN
MARTINEZ
DELGADO
VALLS
MARIN

JUAN JOSE
ISABEL
FRANCISCO
JAUME
SALVADOR

114,14 €
578,64 €
0,00 €
523,15 €
0,00 €
6.422,10 €

Total

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

Antoni Garcia Jiménez
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35.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.03.2019 a 31.03.2019)

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-03-2019 a 31-03-2019.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-03-2019 a 31-03-2019, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
SOLE
CASELLES
M CARME

Import
186,88 €
Total
186,88 €

ÀREA: ALCALDIA.
Cognoms i nom
TORRES

Import

ARGELICH

SILVIA

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Total
ÀREA: CULTURA.
Cognoms i nom
VAREA
POLO
SOLE
TERMENS

JOSEP MIQUEL
DIANA

Import
165,48 €
178,32 €
Total
343,80 €

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
PRIETO
LUCAS
SOLE
SIMO
CUBIRO
BALSELLS
PEREZ
SULLA
GRAUS
AGUDO

GABRIEL
NURIA
JORDI
MARINA
RAMON

Import
73,16 €
109,74 €
73,16 €
210,42 €
113,12 €
Total
579,60 €

Josep Simo Ribera

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
Signatura 1 de 2

335,50 €
335,50 €

Import
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GONZALEZ
GAVALDA
VICENS
BAÑUELOS
PORTA
MASIP
ROCA
CASTELLS

PEREZ
LORENTE
TALLAVI
MARCOS
RUIZ
GOMEZ
HEREDIA
CODINA

JOSE ANTONIO
ALBERT
JAUME
ERIKA
ANNA
ROGER
ALBERT
MARINA
Total
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ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS
Cognoms i nom
OLIVEROS
VILLORBINA
FRANCISCO
PIÑERO
FERNANDEZ
J.ANTONIO
COT
LLURBA
JORDI

148,68 €
223,02 €
63,66 €
12,39 €
140,14 €
114,66 €
182,60 €
29,72 €
914,87 €

Import
91,46 €
70,08 €
46,72 €
208,26 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
36.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 9/2019

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 303.973,52€.
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.

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures número 9/2019, per import global de 303.973,52€.
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.

37.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 1/2019.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 1/2019, que inclou 22 expedients i que importa la
quantitat 11.657,80 €.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
38.

RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 1/2019.

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 1/2019, que inclou 12 expedients i que importa la
quantitat 7.100,38 €.

Antoni Garcia Jiménez
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
39.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que
considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:

39.1.- LLICÈNCIES D’OBRES.Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 18,54€.

Josep Simo Ribera
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Sol·licituds d’obres autoritzades

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

78/2019
GARCIA RODRIGO MIQUEL
C/ SANT JORDI, 2 5-1
6,54
12,00
0,00
0,00
0,00

Antoni Garcia Jiménez
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39.2. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PAVELLO VERD EL DIA 14 DE MAIG DE
2019 PER LA SALLE MOLLERUSSA
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paula Pena, en representació de LA
SALLE MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Verd el dia 14 de
maig de 2019, per realitzar-hi la celebració del Sopar del Tricentenari de l’ escola.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Salle Mollerussa, la utilització del Pavelló Verd el dia 14 de maig de
2019, per realitzar-hi la celebració del Sopar del Tricentenari de l’ escola

Josep Simo Ribera
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Tenir localitzats els extintors i vies de la instal·lació.

Respectar l’aforament total.

Recomanable tenir RC ja que es repartirà menjar a gran quantitat de persones.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar el descans dels veïns en l’ horari matinal

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
39.3. LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES I LLIBRES DE ONGD CIS ANGEL OLARAN.

Josep Simo Ribera
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per CIS ANGEL OLARAN, en representació de
ONGD, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses i llibres en
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aquest dia a l’avinguda del Canal, 7, davant del seu local, durant la Diada de Sant Jordi,
2019.
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 CIS ANGEL OLARAN, en representació de ONGD, la instal·lació d’una
parada de venda de roses i llibres a l’avinguda del Canal, 7, davant del seu local, durant la
Diada de Sant Jordi, 2019.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

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:

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 preferentment a la plaça de l’Ajuntament.

Resta prohibida la venda itinerant.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.

39.4. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 22
DE MAIG DE 2019 PER COL.LEGI LA SALLE
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Pastor i Morell, en representació
de COL.LEGI LA SALLE en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el
dia 22 de maig de 2019, per realitzar-hi la presentació dels Treballs Finals FAIG.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Col·legi la Salle, la utilització de la sala del Centre Cultural el dia 22 de
maig de 2019, per realitzar-hi la presentació dels Treballs Finals FAIG.
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:

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzats els mitjans d’ extinció d’ incendis.

Prohibit fumar.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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39.5. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 11 DE MAIG DE 2019 PER IGLESIA CRISTIANA MOVIMIENTO MISIONERO
MUNDIAL.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Barboza Bravo, en representació
de Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial, en què demana autorització per utilitzar
la Plaça de l’Ajuntament el dia 11 de maig de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial, per la utilització de la
Pl. Ajuntament el dia 11 de maig de 2019, amb la cessió del següent material:
Escenari 6x3m
100 cadires
4 taules
Desestimar: El següent material:
Focus
Allargador

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.

Josep Simo Ribera
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar.
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Declaració responsable sanitària d’activitats alimentàries
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

39.6. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. LA PLAÇA MAJOR EL DIA 14 D’ABRIL DE
2019 PER ACTUACIÓ MUSICAL, AMB CONCESSIÓ DE MATERIAL I PRESENTADA PER
VERONICA JIMENEZ TALENS.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. VERONICA JIMENEZ TALENS, en
representació de la Baguettina, en què demana autorització per utilitzar la Pl. Major el dia 14
d’abril de 2019 (migdia), per actuació musical.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

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:
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Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Baguettina, la utilització de la Pl. Major el dia 14 d’abril de 2019,
amb la cessió del següent material:
Escenari 3x4m
Punt de llum

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

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.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

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.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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Condicions específiques:
-Activitat inclosa al 112/2010.
-Aforament inferior a 100 persones.
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-No servir alcohol a menors de 18 anys.
-Tindre a disposició una farmaciola i un extintor.
-Tindre accés a WC (art 47, Decret 112/2010)
-S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones d’aforament
300.000€
(Art. 80, Decret 112/2010)
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

39.7. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. AV. DE LA FIRA (TRAM AV. DEL CANAL A
LA RAMBLA D’ERMENGOL V), ZONA BAR I SALES 1 I 2 DEL PAVELLÓ FIRAL, TAMBÉ
DIVERS MATERIAL PEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019 PER L’AGRUPACIÓ SARDANISTA
DE MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT CONCURS DE COLLES SARDANISTES.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés Barberà, en representació
de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar espai de
l’Av. de la Fira (tram de l’Av. del Canal a la Rambla d’Ermengol V), zona bar i sales 1 i 2 del
Pavelló Firal, més divers material pel dia 28 d’abril de 2019, per l’activitat Concurs de colles
sardanistes.
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.
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Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- Entarimat (10m. lineals x 4 m. fons).
- 300 cadires.
- Punt de llum.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, utilitzar espai de l’Av. de la Fira
(tram de l’Av. del Canal a la Rambla d’Ermengol V), zona bar i sales 1 i 2 del Pavelló Firal,
més divers material pel dia 28 d’abril de 2019, per l’activitat Concurs de colles sardanistes.

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.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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Responsabilitats derivades de l’ús.

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

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-Coordinació amb Policia Local i Brigada Municipal per al tall del carrer.
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

39.8. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 14 D’ABRIL DE 2019 PER L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT BALLADA SARDANES DIUMENGE DE RAMS.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés Barberà, en representació
de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar espai de a
Pl. de l’Ajuntament i divers material pel dia 14 d’abril de 2019, per l’activitat ballada de
sardanes Diumenge de Rams.
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
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Altres similars de caràcter social.

Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- Entarimat (8m. ample x 4 m. fons).
- 1 gàbia cadires.
- Punt de llum.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, utilitzar espai de la Pl. De
l’Ajuntament i divers material pel dia 14 d’abril de 2019, per l’activitat ballada de sardanes
Diumenge de Rams.
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.
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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.

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

18/04/2019 SECRETARI

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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
39.9. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 27 D’ABRIL DE 2019 PER L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT BALLADA SARDANES MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés Barberà, en representació
de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar espai de a
Pl. de l’Ajuntament i divers material pel dia 27 d’abril de 2019, per l’activitat ballada de
sardanes Mare de Déu de Montserrat.
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.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Així mateix, s’acorda facilitar-los:
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- Entarimat (8m. ample x 4 m. fons).
- 1 gàbia cadires.
- Punt de llum.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, utilitzar espai de la Pl. De
l’Ajuntament i divers material pel dia 27 d’abril de 2019, per l’activitat ballada de sardanes
Mare de Déu de Montserrat.

Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Josep Simo Ribera
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Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
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hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.

18/04/2019 SECRETARI

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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-Coordinació amb Policia Local i Brigada Municipal per al tall del carrer.
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

39.10. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. UNITAT MÒBIL DE MAMOGRAFIES ELS
DIES 17-18 I 24 D’ABRIL DE 2019, PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER
DE MAMA DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Servei Català de la Salut, en què demana
autorització per utilitzar l’espai amb una unitat mòbil de mamografies els dies 17-18 i 24
d’abril de 2019, programa de detecció precoç del càncer de mama.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Servei Català de la Salut, utilitzar l’espai amb una unitat mòbil de
mamografies els dies 17-18 i 24 d’abril de 2019, programa de detecció precoç del càncer de
mama.
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Antoni Garcia Jiménez
18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Josep Simo Ribera
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Condicions específiques:
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-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

18/04/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
Signatura 1 de 2

18/04/2019 SECRETARI

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores, per Ordre del Sr. Alcalde acctal. 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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