AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 25 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 Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Excusa l’assistència l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2. LLICÈNCIES D’OBRES.

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 369,13 €.
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Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.

ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

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

81/2019
JOAN MANUEL SEBÉ FEIXAS
C/ CARME, 48 2n
32,00
16,00
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:

82/2019
MOLLERUSSA 2001 S.L
AV. NEGRALS, 10
170,00
85,00
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:

85/2019
CONSTRUCCIONES CALER SAU
C/ DURAN I BAS, 8
44,09
22,04
0,00
0,00
0,00

3. RECTIFICACIO D'ERROR MATERIAL DE
LLICÈNCIA D'OBRES EXPEDIENT 76/2019.

L'ACORD

D'APROVACIÓ

DE

LA

La Junta de Govern local, en la sessió de data 11 d’abril de 2019, va atorgar la llicència
d’obres Exp. 76/2019, sol·licitada pel Sr. Jordi Baró Poca, en els termes següents:
“...”
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient: 76/2019
Titular/peticionari: BARO POCA, JORDI
Emplaçament: C/ SANTA CRISTINA, 32
ICIO: 40,00
Taxa: 20,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
“...”
Atès que s’ha detectat una errada material en l’esmentat acord en relació als imports a
satisfer en concepte d’impostos i taxes, doncs enlloc de constar-hi “ICIO: 40,00 i Taxa:
20,00”, hauria de constar-hi “ICIO: 0,00 i Taxa: 0,00”.

Josep Simo Ribera
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Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques estableix que: “les Administracions Públiques podran, així
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mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia número 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA:
Primer.- Rectificar l’error material observat en l’acord d’atorgament de la llicència d’obres
Expedient 76/2019, aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 11 d’abril de 2019,
en els termes següents:

Antoni Garcia Jiménez
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ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient: 76/2019
Titular/peticionari: BARO POCA, JORDI
Emplaçament: C/ SANTA CRISTINA, 32
ICIO: 0,00
Taxa: 0,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i a la unitat de Gestió
Tributària i Recaptació, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.
4. SOL·LICITUD MERCE MORA SUGRAÑES, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 899 I 904 FILA 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL A FAVOR DE LA SEVA FILLA AURORA ASO MORA.
S’examina la sol·licitud presentada per Merce Mora Sugrañes, demanant canvi de titularitat
de la concessió sobre els nínxols 899 i 904 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat
van a nom del seu pare difunt Josep i d’ella mateixa segons ordres d’ingrés 22 i 394 de 11
de març de 1946 i 28 de febrer de 1991 respectivament.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els nínxols 899 i 904 files
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.
5. SOL·LICITUD MERCE MORA SUGRAÑES, AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 954 FILA 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL A FAVOR DE LA SEVA FILLA ROSA MARIA ASO MORA.

Josep Simo Ribera
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S’examina la sol·licitud presentada per Merce Mora Sugrañes, demanant canvi de titularitat

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

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

286b50b1ba9e4476abfe57828d7be7f4001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

de la concessió sobre el nínxol 954 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a
nom del seu espòs difunt Carlos segons ordres d’ingrés 70 de 12 de juny de 1965.
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 954 fila 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.

Antoni Garcia Jiménez
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La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
6. SOL·LICITUD SRA. INGEBURG LINDNER FROHLICH, DEMANANT AUTORITZACIÓ
CANVI TITULARITAT CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS NÍNXOLS NÚMS. 92-100649-654, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL A FAVOR DE RAMON ROSELLO BOVER.
S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Ingeburg Lindner Frohlich, demanant el canvi
de nom de la concessió sobre els nínxols :
Núm. 92 fila 2
Núm. 100 fila 5
Núm. 649 fila 4
Núm. 654 fila 4
del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom dels meus pares difunts Sr. Antonio
Torres Escalè i Sra. Mercè Vall Garriga.
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 nom de la concessió sobre els nínxols núms. 92-100-649654, del cementiri municipal, a favor de Ramón Rosellò Bover tal i com manifesta la
sol·licitant mitjançant renuncia adjunta.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament dels
títols acreditatius.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
7. SOL·LICITUD SR. DAVID NUÑEZ LUNA, PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.507 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la petició presentada per David Nuñez Luna, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3507 fila 1ª del Cementiri Municipal.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
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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 i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:

Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3507

David Nuñez Luna

1.400,00

7,39

1ª

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

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
8. SOL·LICITUD SR. DIEGO NUÑEZ LUNA, PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.508 FILA 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la petició presentada per Diego Nuñez Luna, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3.508 fila 2ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:

Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.508

Diego Nuñez Luna

1.900,00

7,39

2ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
9. SOL·LICITUD SRA. NÚRIA TARRAGO AGUILERA, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.511 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la petició presentada per Núria Tarrago Aguilera, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3511 fila 1ª del Cementiri Municipal.

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

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

286b50b1ba9e4476abfe57828d7be7f4001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:

Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3511

Núria Tarragó Aguilera

1.400,00

7,39

1ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

10. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. EL PAVELLÓ DE HOQUEI, EL PARC
MUNICIPAL, ZONA PISCINES D’ESTIU. EL DIA 16 DE MAIG DE 2019
SOL·LICITADA PER LA SALLE.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ismael Montoro Segura, en representació
de La Salle, en què demana autorització per utilitzar el pavelló de hoquei, el parc municipal i
zona de les piscines d’estiu, el dia 16 de maig de 2019.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, 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, per la utilització del pavelló de hoquei, el parc municipal i zona
de les piscines d’estiu el dia 16 de maig de 2019.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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

07/05/2019 SECRETARI

Règim jurídic de l’autorització o llicència:




Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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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 i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors i BIE’s de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
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-Coordinació amb la Policia Municipal (possibles problemes de tancar el carrer del CAP entre
setmana) i la Regidoria d’esports (per temes de seguretat a la piscina).
-En cas d’emergència seguir les indicacions del personal de l’Ajuntament que estiguin a les
instal·lacions.
-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.
11. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 08
DE MAIG DE 2019 PER ALBADA ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

07/05/2019 SECRETARI

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra.
Teresa Granó Costa, en
representació de l’Albada Associació de Dones del Pla d’Urgell, en què demana autorització
per utilitzar la Plaça de l’Ajuntament el dia 08 de maig de 2019.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Albada Associació de Dones del Pla d’Urgell, per la utilització de la Pl.
Ajuntament el dia 08 de maig de 2019, amb la cessió del següent material:
6 cadires
1 taula
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,

Josep Simo Ribera
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03/05/2019 ALCALDE ACCIDENTAL









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




Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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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.
-La carpa (en cas d’haver-ne) ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu
desplaçament en cas de
vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
-Pòlissa i rebut RC en vigor
-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.
12. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALA OFICINA JOVE PLA D’URGELL EL DIA
30 D’ABRIL DE 2019 DE 16:30 A 19:00 PER REALITZAR UNA SESSIÓ GRUPAL
D’ORIENTACIÓ LABORAL A JOVES.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Escarcena Quinquillà, en
representació de l’Associació per la Innovació Estratègica Vegga, en què demana autorització
per utilitzar la sala de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell el proper dia 30 d’abril de 16:30h a
19:00h dies, per realitzar una sessió grupal d’orientació laboral a joves (màxim 20
persones).
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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:

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Primer. Autoritzar a l’Associació per la Innovació Estratègica Vegga, la utilització de la sala
de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell el proper dia 30 d’abril de 16:30h a 19:00h dies, per
realitzar una sessió grupal d’orientació laboral a joves (màxim 20 persones).
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.
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
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Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors
-Respectar aforament total
-Tenir pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència seguir instruccions del personal de l’Oficina Jove de Mollerussa.
-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.
13. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PAVELLO POLIESPORTIU 19 DE MARÇ EL
DIA 1 DE MAIG DE 2019 PER CPA MOLLERUSSA PLA D’ URGELL
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació de
CPA MOLLERUSSA PLA D’ URGELL, en què demana autorització per utilitzar la pista de dalt
del Pavelló 19 de Març a partir de les 14:30 hores el dia 1 de maig de 2019, per realitzar-hi
la Gala del Grup Xou. La Gala començarà a les 18:30 amb donatiu de 3 euros.
També demana 60 cadires pels patinadors.
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:
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Primer. Autoritzar a CPA MOLLERUSSA PLA D’ URGELL, la utilització de la pista de dalt del
Pavelló 19 de Març a partir de les 14:30 hores el dia 1 de maig de 2019, per realitzar-hi la
Gala del Grup Xou. La Gala començarà a les 18:30 amb donatiu de 3 euros.
S’acorda facilitar-los 60 cadires.

Antoni Garcia Jiménez
03/05/2019 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.

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

Condicions específiques:

Tenir 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.

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.
14. SORTIDA A VERDÚ ORGANITZADA PEL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT DINS
DEL PROJECTE INTERGENERACIONAL
Atès que la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, promociona diverses
activitats per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. A aquests efectes, un dels
projectes que es desenvolupen és el denominat projecte intergeneracional .“Coneixent-nos
grans i petits”.
Dins d’aquest projecte i amb la col·laboració del centre docent “INS Mollerussa”;
desenvolupen actuacions conjuntes per a la formació dels alumnes de cicles formatius de
“Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència”; tot realitzant activitats
compartides amb la finalitat de conviure i realitzar un aprenentatge mutu de coneixements i
experiències entre les dues generacions. A més de les activitats i diferents tallers aquest any
portarem a terme una sortida de convivència entre els usuari/es del Casal i l’alumnat del
centre, a la població de Verdú. Es realitzarà un taller de ceràmica ; una visita guiada pel
taller, demostració de torn i elaboració d’una peça de fang on tothom tindrà la figura que ha
realitzat al taller.
El dia previst de la sortida, serà el dimarts dia 30 d’abril, a les 9 del mati des de l’estació
d’autobusos.
Persones participats usuàries del Casal: màxim 35 persones mes la persona referent
del Casal .
L’Ajuntament assumirà la part proporcional del transport i del taller de ceràmica de les
persones usuàries del casal que participen de l’activitat i de la referent del Casal, la senyora
Carme Tudela que acompanya als participants.
La despesa de dita activitat és la següent:
Preu del autocar (empresa ILERTRAVEL)
137,50€
Preu del taller per persona 7€ x 35 (persones)
245,00€
(*) Les despeses vinculades als
centre educatiu

alumnes que participen en l’activitat està assumida pel
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’activitat descrita amb anterioritat en els termes
exposats en els antecedents.
Segon Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.

15. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 10/2019
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.

Antoni Garcia Jiménez
03/05/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

07/05/2019 SECRETARI

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 175.313,36€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 10/2019, per import global de 175.313,36€.
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.

16. 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:
16.1.- AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALA POLIVALENT L’AMISTAT (BALL)
EL DIA 5 DE MAIG DE 2019, PER UN CICLE DE XERRADES I FORMACIÓ DEL JOVENT
REPUBLICÀ.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jossef Koumia Martin, en representació
del Jovent Republicà de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala polivalent
de l’Amistat (ball) el dia 5 de maig de 2019, per un cicle de xerrades i formació del Jovent
Republicà.

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:

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

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

286b50b1ba9e4476abfe57828d7be7f4001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______







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 Jovent Republicà, la utilització de la sala polivalent de l’Amistat (ball)
el dia 5 de maig de 2019, per un cicle de xerrades i formació del Jovent Republicà.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

03/05/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

07/05/2019 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.
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Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.

Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Antoni Garcia Jiménez
03/05/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

07/05/2019 SECRETARI

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis
-Tenir assegurança R.C.
-Respectar aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de protecció
contra
incendis) 551 cadires, 129 resta.
-Prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació.
-En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.
-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.

16.2.-SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL EL NIU, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PER AL DIA 26 D’ABRIL DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Baiges París, en representació
de l’ESCOLA BRESSOL EL NIU, en què demana que se’ls faciliti 8 taules en motiu de la
celebració del berenar per presentar el nou jardí el dia 26 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’ESCOLA BRESSOL EL NIU, en què demana
que se’ls faciliti 8 taules en motiu de la celebració del berenar per presentar el nou jardí el
dia 26 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.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i vint-i-cinc minuts, 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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