AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 9 de maig de 2019. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin Llano,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 8.426 €.
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:

75/2019
ARGELICH TUGUES EDUARD
C/ JOSEP TARRADELLAS 22-24
5.567,00
2.783,50
11,50
2.783,50
18.832,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

89/2019
RAMIREZ PEREZ DIEGO
GRUP JAUME D’URGELL, 1 ESC.2 2 29
20,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

92/2019
NAVARRO NAMEN AGUSTIN
C/ BALMES, 65
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:

94/2019
SALAS PEREZ GUSTAVO
AV. DE LA PAU, 29 2 3
20,00
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACORD
LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT 76/2019.-

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·licitud d’obres autoritzades
Número d’expedient: 76/2019
Titular /peticionari: BARÓ POCA, JORDI
Emplaçament: C/ NAVARRA, 2
ICIO: 40,00
TAXA: 20,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
“...”
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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”.
Que la Junta de Govern Local en sessió de data 25 d’abril de 2019 va aprovar la rectificació
de l’error material anteriorment esmentat en els termes següents:
“...”
ANNEX I:
Sol·licitud d’obres autoritzades
Número d’expedient: 76/2019
Titular / peticionari: BARÓ POCA, JORDI
Emplaçament: C/ SANTA CRISTINA, 32
ICIO: 0,00
TAXA: 0,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
“...”
No obstant l’anterior, en la l’acord en qüestió s’ha detectat una errada material en relació a
l’emplaçament de la llicència d’obres referida, doncs enlloc de constar-hi “C/ SANTA
CRISTINA, 32” hauria de constar-hi “C/ NAVARRA, 2”.
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
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:
ANNEX I:
Sol·licitud d’obres autoritzades
Número d’expedient: 76/2019
Titular / peticionari: BARÓ POCA, JORDI
Emplaçament: C/ NAVARRA, 2
ICIO: 0,00
TAXA: 0,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de 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.
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4.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. Llicències d'Obres 2019/92
PRESENTADA PER FUSIONA TELECOM LEVANTE SL, EN REPRESENTACIÓ DE
LYNTIA NETWORKS S.A.

Examinada la sol·licitud de llicència instada per LYNTIA NETWORKS SA, número de registre
d’entrada Registre General d'Entrada 2019-5993 de data 11 d’abril de 2019, per a l'execució
de la següent obra:



Llicència d'Obres per a construcció d’una arqueta per a xarxa troncal de
telecomunicacions al carrer Verge de Montserrat
PEM: 2.138,66€

El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.

5a.
6a.
7a.
8a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de
l’arqueta, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la
canalització en vorera.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de claveguera
etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar les obres.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

2.138,66 €
42,77 €
21,39 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer.- Concedir a LYNTIA NETWORKS S.A la llicència municipal d’obres 2019/92,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les
especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

2.138,66 €
42,77 €
21,39 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA
“CAL MET” I ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: REFORMA I REDISTRIBUCIÓ DE L’ANTIGA DISCOTECA
MUSICLAND PER A DEPENDÈNCIES DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA “CAL MET” I
ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI.
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 33.046,20 €
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres, la Sra. Aroa
Guardiola i el Sr. Jordi Capell, amb el conforme del adjudicatari, EDIFISA ENTER, SL.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: REALITZACIÓ DE 11 JOCS
DE CARRER PINTATS A TERRA A LES PLACES MANUEL BERTRAN I DE
L'AJUNTAMENT.

L’objecte de la present contractació és la realització de 11 jocs de carrer pintats a terra a les
places Manuel Bertrand i de l’Ajuntament.
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 següent: 45233221-4 “Treballs de pintura de la
superficie de la calzada” 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 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
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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 elaborat per l’administració.
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 dels treballs per part
de l’empresa SOLAÇ CENTRE D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA, SLL amb el CIF: B25524752, amb
capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional 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 la
REALITZACIÓ DE 11 JOCS DE CARRER PINTATS A TERRA A LES PLACES MANUEL
BERTRAN I DE L'AJUNTAMENT. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de SOLAÇ CENTRE
D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA, SLL amb el CIF: B25524752, en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 4.658,50 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució dels treballs en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució:
Els treballs hauran d’estar finalitzats com a molt tard en la data 15 de maig de 2019 i
s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.



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.
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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.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR
CARRER FOLCH I TORRES DE MOLLERUSSA.

D’OBRES:

PAVIMENTACIÓ

DEL

L’objecte de la present contractació és l’execució de les obres de manteniment del carrer
Folch i Torres de Mollerussa, definides en el document tècnic elaborat pels Serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals.
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 següent: 45233252-0: “Treballs de
pavimentació de carrers” 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 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 elaborat per l’administració.
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.
Vist que l’article 12.4 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra d’inversió té la consideració d’obra local
ordinària de conservació i manteniment, i l’art. 37.6 del mateix reglament disposa que per a
aquests tipus d’obres, és suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació tècnica.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat un pressupost dels treballs per part
de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF: A-25012386, 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:
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Primer. APROVAR el document tècnic de les obres i autoritzar l’expedient de
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
FOLCH I TORRES DE MOLLERUSSA. 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 ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF: A-25012386, en els termes que es
descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 7.314,69 € (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.



Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini de dues (2) setmanes i 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 establertes en la Memòria tècnica.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8.

DONAR COMPTE: RESOLUCIÓ CLT/1109/2019, DE 24 D’ABRIL, QUE DONA
PUBLICITAT A L'ACORD DE L’OSIC PEL QUAL S'APROVA LA CONVOCATÒRIA
DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS LITERÀRIES PER A
L'ANY 2019.

Vista la Resolució CLT/1109/2019, de 24 d’abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la
convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de
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concurrència competitiva, per a activitats literàries per a l'any 2019, publicada al DOGC núm
7868, de 6 de maig de 2019.
Vista la Resolució CLT/1007/2019, de 16 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres,
publicada al DOGC núm 7858, de 23 d’abril de 2019.
Vista la Resolució CLT/885/2018, de 2 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres,
publicada al DOGC núm 7614, de 8 de maig de 2018.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a activitats literàries per a l'any 2019 en les modalitats següents:
a) Creació d'obres literàries en llengua catalana.
b) Traducció: a traductors i traductores al català d'obres literàries d'especial relleu en
altres llengües.
c) Investigació: recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària
de literatura catalana.
d) Recursos digitals: creació o renovació de recursos digitals tecnològicament
innovadors (aplicacions mòbils, itineraris digitals, documentals multimèdia
(webdocs), projectes de realitat virtual i augmentada) sobre literatura catalana.
e) Projectes de promoció i difusió de la literatura en català que es facin dins els
territoris del domini lingüístic..
Les administracions locals només poden optar a la modalitat e). S'entén per projectes de
promoció i difusió l'organització de jornades i cicles de conferències, de festivals i espectacles
literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari, etc.
Queden excloses d'aquestes bases:
- Les activitats organitzades per biblioteques, les quals disposen d'altres vies d'ajut.
- Les convocatòries i concessions de premis literaris i l'edició de llibres, revistes o
altres productes editorials, a excepció de les publicacions dedicades a la difusió de les
activitats literàries de l'entitat mateixa.
En el cas de despeses salarials imputables al projecte, només es considera subvencionable
l'import líquid percebut per la persona treballadora. Només és subvencionable la part
estrictament vinculada amb el projecte (ponents, lloguer de sales, material). En queden
expressament excloses les despeses de representació, així com les despeses de restauració,
llevat que aquestes activitats siguin indestriables de l'activitat de promoció i difusió de la
literatura.
S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base
general 6.3.
L'import de la subvenció pot cobrir com a màxim el 50% de l'import de l'activitat.
Excepcionalment, es pot concedir una subvenció superior al 50%. La quantia de la subvenció
és d'un mínim de 1.000 euros, es denegaran les sol·licituds de subvenció per a projectes
que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 1.000 euros.
El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 22 de maig del 2019.
La documentació a aportar en el moment de la sol·licitud de la subvenció és la següent:
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- Memòria econòmica de les activitats de promoció cultural fetes durant l'any anterior,
amb indicació detallada de despeses i ingressos.
- Programació detallada, nombre i perfil de les persones que duen a terme el projecte
de promoció o difusió (poetes, conferenciants, escriptors, rapsodes, etc.).
- Document explicatiu de l'abast social del projecte (nombre i tipologia del públic
assistent, localitats on es fa), i pla de comunicació i difusió.
- Projecte d'activitat o actuació, segons les pautes del model, si n'hi ha, de la línia
d'ajuts corresponent, incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de
realització del projecte. Aquest projecte ha d'incloure la informació complementària que
determini el model, quan sigui necessari per acreditar els requisits que estableixen les
bases específiques o per valorar el projecte.
- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els
ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de
finançament, segons les pautes del model, si n'hi ha, de la línia d'ajuts corresponent. En
el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost
s'ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.
El termini per presentar el compte justificatiu finalitza, tret que les bases específiques
indiquin el contrari, el darrer dia hàbil de gener de l'any següent a la concessió de l'ajut,
d’acord amb la Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre, de modificació de les bases
generals reguladores.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució CLT/1109/2019, de 24 d’abril, per la qual
es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats literàries per a l'any
2019, publicada al DOGC núm 7868, de 6 de maig de 2019.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
9.

SOL·LICITUD MARIA TERESA SANCHO ESQUEREDA, AUTORITZACIÓ PEL CANVI
DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 612 FILA 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per Maria Teresa Sancho Esquerda, demanant canvi de
titularitat de la concessió sobre el nínxol 612 fila 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom del seu pare difunt Salvador segons acord de Junta de govern de 24
de maig de 2007.
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 612 fila 2ª 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.
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La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
10.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
PASTISSERIA MARIA ANGELS N. EXP. 2334-117-2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Benjamí Lorenzo titular de l’establiment
denominat “Pastisseria M. Àngels”, demanant autorització municipal per poder posar taules i
cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en:


un àmbit d’ocupació de 15 m2, vorera i altres ocupacions.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, 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. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:







Titular peticionari: Benjamí Lorenzo Camps
Nom comercial: Pastisseria M. Àngels
Ubicació: C/ Llorenç Vilaró 2
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: Gener a desembre de 2019
Núm. Exp. OVP-TC: 2334-117-2019

2. Condicions generals de la llicència:


La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.



Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.



La no observança de les condicions imposades i 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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3. Condicions particulars de la llicència:


El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
a) Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar
2,00 metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
b) Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació
el titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.



L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:



Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa
per a ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al
següent règim horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la
llicència d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb
taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i
identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell
de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de
les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.





S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
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condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

11.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. CENTRE CULTURAL EL 12 DE JUNY PER A
ASSAIG DE FI DE CURS. ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per NÚRIA CUSINÉ BARBER, en representació de
l’Escola Bressol La Quitxalla, en què demana autorització per utilitzar sala del Centre Cultural
el 12 de juny per a assaig del festival de fi 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 NÚRIA CUSINÉ BARBER, en representació de l’Escola Bressol La
Quitxalla, a utilitzar sala del Centre Cultural el 12 de juny per a assaig del festival de fi 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
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
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

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tindre localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tindre localitzats els extintors
-Respectar 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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

12.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALES 1 I 2 L'AMISTAT I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 28 I 29 DE JUNY DE 2019 PEL CLUB ESCACS MOLLERUSSA,
PER L’ACTIVITAT I OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS "CIUTAT DE
MOLLERUSSA" 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Ribera, en representació del Club
d’Escacs Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai Sales 1 i 2 L’Amistat i
divers material (de les 18:00 h. del dia 28 de juny a les 23:00 h. del dia 29 de juny de
2019), per l’activitat I Obert Internacional d’Escacs “Ciutat de Mollerussa” 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.
Així mateix, sol·licita divers material.
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. Que l’Ajuntament participi com a coorganitzador de l’activitat del Club d’Escacs
Mollerussa per la realització del I Open Internacional d’Escacs “Ciutat de Mollerussa” 2019.
Segon.- Autoritzar al Club d’Escacs Mollerussa, per utilitzar l’espai Sales 1 i 2 L’Amistat (de
les 18:00 h. del dia 28 de juny a les 23:00 h. del dia 29 de juny de 2019), per l’activitat I
Obert Internacional d’Escacs “Ciutat de Mollerussa” 2019.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- 40 taules dobles
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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
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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:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. TEATRE L'AMISTAT PELS DIES 29, 30 I
31 DE GENER DE 2020 PEL COL.LEGI VEDRUNA MOLLERUSSA EL CARME, PER
L’ACTIVITAT CANTATA ALUMNES CICLE SUPERIOR
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laia Petit Monago, en representació
del Col·legi Vedruna Mollerussa El Carme, en què demana autorització per utilitzar l’espai
Teatre L’Amistat pels dies 29, 30 i 31 de gener de 2020, per l’activitat Cantata alumnes Cicle
Superior.
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.- Que l’Ajuntament participi com a coorganitzador de l’activitat del Col·legi Vedruna
Mollerussa per la realització de la Cantata alumnes Cicle Superior.
Segon.- Autoritzar al Col·legi Vedruna Mollerussa El Carme, per utilitzar l’espai Teatre
L’Amistat pels dies 29, 30 i 31 de gener de 2020, per l’activitat Cantata alumnes Cicle
Superior.
Tercer.- S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,








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.

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:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Tenir localitzats extintors i BIEs
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
-En cas d’emergència trucar al 112
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PER REALITZAR LA CERCAVILA PER
VARIS CARRERS DE LA CIUTAT, DISPOSAR DEL PAVELLÓ 125è PER CELEBRAR
SOPAR DE GERMANOR, EL DIA 18 DE MAIG DE 2019 ASSOCIACIÓ CULTURAL
ARREU.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Manuel Solé Felip, en representació
de l’Associació Cultural Arreu, en què demana autorització per realitzar cercavila per varis
carrers de la ciutat, disposar del pavelló 125è per celebrar sopar de germanor i material
divers, el dia 18 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,
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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’Associació Cultural Arreu, per realitzar la cercavila segons el
recorregut sol·licitat, acompanyats per la Policia Local. Facilitar l’estacionament al
carrer Palau per les colles geganteres. També disposar del pavelló 125è per
celebrar sopar de germanor el dia 18 de maig de 2019, amb la cessió del següent
material:
Disposar d’una tarima
Equip de so amb micròfon
70 taules
400 cadires
Contenidors grans i petits de brossa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,








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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:




La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
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La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.

Compensació de despeses

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

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

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

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
-Tindre una farmaciola durant la cercavila
-Respectar aforament total al pavelló
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut (Pavelló)
-Prohibit fumar al pavelló i fer-hi foc a l’interior
-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.
15.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. “PAVELLÓ 19 DE MARÇ” I EL “PAVELLÓ
11 DE SETEMBRE” JUNTAMENT AMB MATERIAL DIVERS PEL DIA 30 I 31 DE
MAIG PER REALITZAR EL “VII ENGLISH DAY”.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Cèlia Torres Publill, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 19 de
Març i el Pavelló 11 de setembre per la realització dels tallers del VII English Day, els dies 30
de maig de 17’00 a 19’00 hores i 31 de maig de 8’00 a 16’00 hores.
També sol·licita el préstec 25 taules i 50 cadires.
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,
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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 Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per
utilitzar el Pavelló 19 de Març i el Pavelló 11 de setembre per la realització dels tallers del VII
English Day, els dies 30 de maig de 17’00 a 19’00 hores i 31 de maig de 8’00 a 16’00 hores.
També sol·licita el préstec 25 taules i 50 cadires.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola.
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total.
-Aportar pòlissa i rebut 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.

16.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PAVELLÓ 19 DE MARÇ, EL PAVELLÓ 11
DE SETEMBRE, EL CAMP DE FUTBOL 7, EL CAMP DE FUTBOL 11 I LA ZONA DEL
PARC EL DIA 14 DE MAIG DE LES 9:00 A LES 12:30 HORES. JORNADES
ESPORTIVES ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què
demana autorització per utilitzar el Pavelló 19 de Març, el Pavelló 11 de setembre, el camp
de futbol 7, el camp de futbol 11 i la zona del parc per la realització de jornades esportives
de l’Escola Mestre Ignasi Peraire, el dia 14 de maig de les 9:00 a les 12:30 hores.
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 l’Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar el
Pavelló 19 de Març, el Pavelló 11 de setembre, el camp de futbol 7, el camp de futbol 11 i la
zona del parc per la realització de jornades esportives de l’Escola Mestre Ignasi Peraire, el
dia 14 de maig de les 9:00 a les 12:30 hores.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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


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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola.
-Prohibit fumar en tot el recinte.
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total.
-Aportar pòlissa i rebut 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.
17.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PAVELLO VERD PEL DIA 29 DE JUNY PER
FESTA FI DE CURS. SOL·LICITADA PER ESCOLA BRESSOL EL NIU.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Olga Millán Cabello, en representació
d’Escola Bressol El Niu, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Verd el dia 29 de
juny de 2019 de 15 a 23 h. per a festa de fi de curs.
També sol·licita fer ús dels Lavabos, un escenari, un equip de so i 25 taules, 150 cadires i
cubells d’escombraries.
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 l’Escola Bressol El Niu, a utilitzar el Pavelló Verd el dia 29 de juny de
2019 de 15 a 23 h. per a festa de fi de curs.
També l’ús dels Lavabos, un escenari, un equip de so i 25 taules, 150 cadires i cubells
d’escombraries.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______



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 Bies de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut R.C.
-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.

18.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PAVELLO VERD DES DEL DIA 01 AL 21 DE
JULIOL DE 2019. SOL·LICITADA PER MONTSE LLOVERA GOMÀ.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llovera Gomà, en
representació de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el
Pavelló Verd des del dia 01 al 21 de juliol de 2019, per realitzar un camp de treball.
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’Oficina Jove del Pla d’Urgell, a la utilització del Pavelló Verd des del dia
01 fins al 21 de juliol de 2019, per realitzar un Camp de Treball.
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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte (només en la zona habilitada a la cuina)
-Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut R.C. (en ser organitzador l’Ajuntament no és necessari aportar-la)
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
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-Respectar el descans dels veïns en l’horari matinal
-Es complirà la normativa sanitària en la manipulació i/o distribució d’aliments
-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.
19.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PISCINA COBERTA PEL DIA 10 DE MAIG
DE 2019 PER LA SALLE MOLLERUSSA, PER L’ACTIVITAT CLASSE EDUCACIÓ
FÍSICA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Farré, en representació de La
Salle Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la Piscina Coberta (de 12:15 h. a
13:00 h.) el dia 10 de maig de 2019, per l’activitat classe d’educació física (no precisen
monitoratge).
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, utilitzar la Piscina Coberta (de 12:15 h. a 13:00
h.) el dia 10 de maig de 2019, per l’activitat classe d’educació física (no precisen
monitoratge).
Segon.- S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic








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





La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.

Compensació de despeses




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

Responsabilitats derivades de l’ús



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola i desfibril·lador
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Els professors han de ser responsables en tot moment dels alumnes
-Seguir en tot moment les instruccions dels monitors de la piscina.
-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.
20.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. EL PARC MUNICIPAL, EL PAVELLÓ DE
HOQUEI EL DIA 12 DE MAIG DE 2019 PER LA CURSA, CAMINADA PEL CÀNCER,
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AMB CONCESSIÓ DE MATERIAL I PRESENTADA PER
ESTRADA.

SANDRA GIRABET

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. SANDRA GIRABET ESTRADA, en
representació de l’AECC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Parc
Municipal, el pavelló verd i pavelló de Hoquei, per realitzar la cursa/caminada pel càncer.
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’AECC Mollerussa la celebració de la 2ona. Cursa/Caminada pel Càncer,
que es durà a terme el proper dia 12 de maig de 2019, en els llocs següents:
OCUPACIÓ I TANCAMENT VIA PÚBLICA: recorregut de la cursa-caminada per als
carrers al plànol que s’adjunta. Pel que fa al carrer Ferrer i Busquets, un carril de
circulació serà per la cursa, donant pas alternatiu a l’altre carril, de les 10:00h, fins a
les 12:00h.
PARC MUNICIPAL: sortida i arribada de la cursa.
PAVELLÓ HOQUEI: Vestidors i magatzem.
S’acorda facilitar-los dos punts de llum, 1 gàbies de cadires, 1 gàbia de taules, 3 carpes
blanques i una d’esports, un escenari, tanques, cons i senyalització, 3 contenidors de brossa
petits i servei de neteja al finalitzar la cursa-caminada. I per part de la Policia Local per
regular la cursa i retirar els vehicles estacionats al carrer del CAP, la col·laboració de
Protecció Civil, Mossos d’Esquadra i Bombers.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Compensació de despeses

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

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

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

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tindre localitzats els extintors i Bies de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa R.C. i rebut bancari
-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.
21.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. RECORREGUT ENTRE EL PARC
MUNICIPAL I EL SALT DEL DURAN EL 22 DE SETEMBRE EN LA SEGONA
CAMINADA PEL DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER. AFA MOLLERUSSA – PLA
D’URGELL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per JOAN ARTIGAS TEJEDOR, en representació
d’AFA Mollerussa – Pla d’Urgell (Alzheimer), en què demana autorització per realitzar la
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Segona Caminada entre el Parc Municipal i el Salt del Duran el proper 22 de setembre a
partir de les 9 del matí.
També









sol·licita el següent:
10 carpes
200 cadires
10 taules
Equip de so amb micròfon.
Tarima per les actuacions.
Diversos contenidors.
10 tanques per delimitar espais.
Penjar 2 pancartes promocionals 15 dies abans.

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 JOAN ARTIGAS TEJEDOR, en representació d’AFA Mollerussa – Pla
d’Urgell (Alzheimer), la realització de la Segona Caminada entre el Parc Municipal i el Salt del
Duran el proper 22 de setembre a partir de les 9 del matí.
També









el següent sol·licitat:
10 carpes
200 cadires
10 taules
Equip de so amb micròfon.
Tarima per les actuacions.
Diversos contenidors.
10 tanques per delimitar espais.
Penjar 2 pancartes promocionals 15 dies abans.

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
l’ajuntament i el beneficiari.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre



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
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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-Informar a la policia dels carrers afectats i horaris.
-Les carpes han d’estar fixades amb pesos o clavades al terra. En cas de forts vents s’hauran
de desmuntar.
-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.

22.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA
16 DE MAIG DE 2019 PER IES LA SERRA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret Palau, en representació de
l’IES LA SERRA, en què demana autorització per utilitzar la Plaça de l’Ajuntament el dia 16
de maig de 2019 i filmar l’acte des del balcó de l’Ajuntament.
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’IES LA SERRA, per la utilització de la Pl. Ajuntament el dia 16 de maig
de 2019, amb la cessió del següent material:
200 cadires
Entarimat (6x2,2)
Equip de megafonia
Segon. L’entitat que sol·licita l’autorització per a la gravació esdevindrà responsable del
tractament de les imatges captades en els termes que estableix la normativa de protecció de
dades, assumint la responsabilitat de complir amb les obligacions que estableix aquesta
normativa normativa: sol·licitar el consentiment des interessats per a la recollida i difusió de
les imatges, informar del procés de gravació a les persones que transitin per la via pública,
preservar el dret a la intimitat de les persones de les que es registrin.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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.

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
-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.
-Respectar aforament total
-Tenir al corren pòlissa i pagament R.C.
-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.
23.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA 1 D’ OCTUBRE EL DIA 23 DE JUNY
DE 2019 PER CLASSIC MOTOR CLUB DEL BAGES.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Pradas, en representació de
Clàssic Motor Club del Bages, en què demana autorització per aparcar a la Plaça 1 d’ Octubre
el dia 23 de juny de 2019, durant la visita que realitzaran al Museu dels Vestits de Paper.
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 Clàssic Motor Club del Bages, aparcar a la Plaça 1 d’ Octubre el dia 23
de juny de 2019, durant la visita que realitzaran al Museu dels Vestits de Paper.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,








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





La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.

Compensació de despeses




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

Responsabilitats derivades de l’ús.



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

Condicions específiques:




Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Tenir Assegurança R.C.
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.
24.

SOL·LICITUD CONSELL SOCIAL DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER AL CANVI D’UBICACIÓ A LA PLAÇA MANEL BERTRAND EL
DIA 1 DE JUNY DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Xènia Muray, en representació del
Consell Social de Mollerussa, en què demanen autorització per al canvi d’ubicació a la Plaça
Manel Bertrand el dia 1 de juny de 2019 de 17:30 a 20:30 hores, per realitzar-hi la jornada
“Viu la Diversitat”.
També demana escenari, equip tècnic de so, 10 taules, 80 cadires i 5 carpes.
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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 al Consell Social de Mollerussa, la utilització de la Plaça Manel Bertrand el
dia 1 de juny de 2019 de 17:30 a 20:30 hores, per realitzar-hi la jornada “Viu la diversitat”.
S’acorda facilitar-los escenari, equip tècnic de so, 10 taules, 80 cadires i 5 carpes.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,








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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:





La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
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la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.

Compensació de despeses




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

Responsabilitats derivades de l’ús.



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

Condicions específiques:







Tenir 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 públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts) a la façana més exposada. Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i
festius.
Respectar l’aforament total.
Deixar lliures els recorreguts d’emergència.
En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. Deixar sense efectes l’acord aprovat en la Junta de Govern del dia 2 de maig de
2019.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns

25.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. MERCAT SETMANAL DIES 15 I 22 DE
MAIG DE 2019 PER ASSOCIACIÓ CULTURAL HUMANITARIA MAMA AFRICA DE
BILBAO.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Quaou Agyekum Paa kwesi, en
representació de L’ASSOCIACIÓ CULTURAL HUMANITARIA MAMA AFRICA DE BILBAO, en què
demana autorització, per utilitzar el recinte del mercat setmanal els dies 15 i 22 de maig de
2019, per recollir signatures contra les mines anti-persones en països en guerra d’ Àfrica.
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,
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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’ASSOCIACIÓ CULTURAL HUMANITARIA MAMA AFRICA DE BILBAO, la
concessió de la llicència municipal, sempre que sigui sense ànim de lucre, de la parada del
mercat núm. 096A de 5 metres, al costat de la porta d’ entrada del Jutjat de Pau, els dies 15
i 22 de maig de 2019, per recollir signatures contra les mines anti-persones en països en
guerra d’ Àfrica.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Tenir localitzada una farmaciola

La carpa 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.

No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’ emergències.

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.

SOL·LICITUD INSTITUT TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER L’ENTREGA D’ORLES ELS DIES 23 I 24 DE MAIG DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Carmen Daviu Puig,
en representació de l’Institut Terres de Ponent, en què demana que se’ls faciliti 10
taules i 250 cadires a l’institut, per l’acte de lliurament d’orles de 2n de Batxillerat,
els dies 23 i 24 de maig 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’Institut Terres de Ponent, en què
demana que se’ls faciliti 10 taules i 250 cadires a l’institut, per l’acte de lliurament
d’orles de 2n de Batxillerat, els dies 23 i 24 de maig 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.
27.

SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL PER AL DIA
31 DE MAIG DE 2019, PER L'ACTIVITAT FESTA FINALISTES CICLES
FORMATIUS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ismael Montoro Segura, en representació
de LA SALLE MOLLERUSSA, en què demana que se’ls faciliti 24 taules llargues (6x3) en
motiu de la celebració de la festa dels finalistes de Cicles Formatius al Teatre L’Amistat el dia
31 de maig de 2019.
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Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per LA SALLE MOLLERUSSA, en què demana que
se’ls faciliti 24 taules llargues (6x3) en motiu de la celebració de la festa dels finalistes de
Cicles Formatius al Teatre L’Amistat el dia 31 de maig 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.
28.

CONVOCATÒRIA DEL 6è CURS i 11è. CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA PER A
JOVES INTÈRPRETS “CIUTAT DE MOLLERUSSA” ORGANITZADA PER L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA “JORDI PIQUÉ”, AMB LA
COL·LABORACIÓ DE L’AMPA DEL CENTRE.

Atesa la proposta de l’Equip Directiu de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi
Piqué per a organitzar el 6è curs i 11è Concurs de Música de Cambra per a joves intèrprets
“Ciutat de Mollerussa”, del 25 de juny al 29 de juny, a l’Escola Municipal de Música, carrer
Arbeca, 34, de Mollerussa amb la col·laboració de l’Ampa del centre.
Atès que es necessari establir unes bases per a regir el curs i el concurs i atès que en aquest
concurs s’atorguen premis en tres categories diferents
Per tot això es proposa a la Junta de Govern els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la convocatòria del 6è curs i 11è Concurs de Música de Cambra per a
Joves Intèrprets “ Ciutat de Mollerussa”, organitzat per l’Escola Municipal de Música de
Mollerussa “Jordi Piqué”, amb la col·laboració de l’AMPA del centre.
Segon.- Aprovar les següents bases de la convocatòria que han de regir el curs:
Característiques del Curs:
Data: 25 de juny al 28 de juny
Llocs: Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué, Piscines Municipals de
Mollerussa i opcionalment el lloc per dinar serà el Restaurant el Roser.
Horaris:



Estades musicals: de 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia els nens/es de 3 a 5 anys.
5è Curs de Música de Cambra: De 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia i de 2/4 de 4 a
les 6 de la tarda els nens/es de 8 a 18 anys (dinar + piscina optatiu).
Professors:
.- Corda: Neus Garravé, Conxa Boyero, Eduard Boleda, Marta Llona, Bernat Piqué i Enric
Boixadors.
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.- Vent: Núria Vitó, Mateu Ferré, Guillem Vilar, Marta Marín, Gabriel Prieto, i Jordi Guixé.
.- Piano: Isabel Blanch; Jordi Cubiró, Marina Pérez, Carles Prat, Ana Vidal, Laura Terradellas
i Pau Cañiigueral.
.- Guitarra: Miquel Hortigüela, Àlex Rosanes, Dolors Pinol, Jordi Mestre i Núria Solé
.- Percussió: Paco Ruiz, Roger Gutierrez
Classes magistrals:
Les classes magistrals estaran obertes a tots els nois/noies que s'inscriguin, encara que no
participin al curs.
Continguts del curs:

•

De 3 a 5 anys, cant coral, construcció d'instruments, moviment i jocs musicals, i
introducció als instruments de l'escola.

•

De 6 a 7 anys, conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i percussió, i grups
de cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs d'instrument.

•

De 8 a 11 anys, conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i percussió, i
grups de cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs d'instrument.

•

De 12 a 18 anys, conjunts instrumentals de vent, corda, guitarra, piano i percussió, i
grups de cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs d'instrument

•

A 2/4 de 6 es programaran concerts de professors i d’alumnes del curs.

•

Classes magistrals

•

Els alumnes matriculats al curs opten a presentar-se al concurs de música de cambra
sense cost adicional.

Tercer.- Aprovar les següents bases de la convocatòria que han de regir el concurs:
Característiques del Concurs:
Data: 29 de juny
Lloc: Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué
Bases concurs de música de cambra:








Fer el pagament corresponent a cada categoria.
Podran participar un màxim de 10 formacions per categoria i seran admesos per
rigorós ordre d’inscripció.
El nombre mínim de components per formació serà de 2 persones.
Els alumnes matriculats al curs tenen prioritat per participar al concurs.
L'edat s'estableix en referència al 31 de desembre de 2018.
A les formacions no admeses al concurs se’ls retornarà l’import íntegre de l’
inscripció al concurs.
S'atorgaran un primer premi, un segon premi i una Menció Especial a la millor
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formació inscrita al 6ècurs formada per alumnes de l’escola de música de Mollerussa
per cada categoria.
Els premis podran declarar-se deserts si el jurat així ho considera.
No es podrà participar en més d'un grup.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.
Totes les proves seran obertes al públic.
L'ordre d'actuació dels grups serà de més petit a més gran.
Els grups guardonats es comprometen a participar a l’acte de lliurament de premis i
al concert de Santa Cecília 2019 de l’EMMM
Els premis atorgats a menors d'edat es faran efectius als titulars, pares/mares o
tutor legal.
Els premis estaran subjectes a les retencions pertinents.
El jurat estarà format per tres especialistes de renom
A l’entregar la butlleta s’autoritza la difusió d’imatges.
La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada de la següent documentació:
fotocòpia del DNI o passaport
Resguard de l’ingrés en el compte corrent.














Categories:
CATEGORIA A: Fins un màxim d'edat de 7 anys
Es presentaran dues obres per grup d’una durada total de 5 minuts.
CATEGORIA B: Fins un màxim d'edat de 11 anys
Es presentaran dues obres d'estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de
5 minuts.
CATEGORIA C: Fins un màxim d'edat de 13 anys
Es presentaran dues obres d'estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de
10 minuts.
CATEGORIA D: Fins un màxim d'edat de 18 anys
Es presentaran dues obres d'estils diferents per grup (de duet a octet) d’una durada total de
10 minuts.
Premis del concurs
Categoria A: premis, no en metàl·lic. Premis atorgats per l’AMPA de l’escola.
Categoria B: 1r. 150 € 2n. 75 €

Menció especial 40 €

Categoria C: 1r. 300 € 2n. 150 € Menció especial 90 €
Categoria D: 1r. 600 € 2n. 300 € Menció especial 150 €
Jurat:
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Formarà part del Jurat, tres especialistes de renom.
Inscripcions
La data límit per formalitzar la inscripció al curs, al concurs de música de cambra i/o a les
classes magistrals, serà el 7de juny de 2019.
• Alumnes de l’ EMMM participants al curs

40 €

Classes magistrals incloses
Si opten per piscina i dinar

10€/dia

• Alumnes de l’ EMMM participants exclusivament de les classes magistrals

25 €

• Alumnes de fora de l’ EMMM

55 €
Classes magistrals incloses

Si opten per piscina i dinar

10€/dia

• Alumnes de fora de l’ EMMM participants exclusivament de les classes
magistrals

40 €

• Inscripció concurs
CATEGORÍA B

5€

CATEGORÍA C

10 €

CATEGORÍA D

20 €

El fet d’estar matriculat al curs, dona dret a l’accés a les piscines Municipals de 13:00 a
14:00h per als participants del 6è Curs de Música de Cambra durant el curs, i visita guiada al
museu de vestits de paper o al museu de l’aigua per als participants de les Estades musicals.
Els participants hauran de realitzar l’ingrés per persona al no. de compte facilitat des del
Departament d’Intervenció, per tal de formalitzar la inscripció.
Les inscripcions s’han de trametre a:
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA,
Carrer Arbeca, 34, 25230 de Mollerussa, telèfon 973711094. e-mail: c5006537@xtec.cat
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En el cas que no s’arribi al nombre mínim d’inscrits per realitzar l’activitat (2 alumnes per
grup), l’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs-concurs amb la corresponent
devolució de l’import de la inscripció.
La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada de la següent documentació:




Fotocòpia del DNI o Passaport.
Resguard de l’ ingrés en el compte corrent.
Butlleta d’autorització per a la difusió d’imatges.

Quart.- Aprovar les següents relacions de despeses:
Guardons a repartir entre les 4 categories

1.855 €

Despeses de les classes magistrals

0€

Despeses de professorat

0€

Despeses de jurat

300 €

Material no musical (de 3 a 5 anys i tallers matí)

100 €

TOTAL DESPESES 2019

2.255 €

Atès l’anterior, proposo a la Junta de Govern l’aprovació de l’activitat i de la despesa
estimada, i sol·licitar al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament, el no. de compte
per realitzar d’ingrés, amb el vist-i-plau de la Regidoria d’Ensenyament.

29.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.04.2019 a 30.04.2019)

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-04-2019 a 30-04-2019.
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 01-04-2019 a 30-04-2019, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA I INFÀNCIA
CARME SOLE CASELLES
TOTAL ÀREA

59,60 €
59,60 €

BRIGADA
ANTONIO PIÑERO FERNANDEZ

132,36 €
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FRANCISCO OLIVEROS
VILLORBINA

149,82 €

JORDI COT LLURBA

58,40 €
TOTAL ÀREA

340,58 €

CULTURA
MONTSERRAT PORTA ALDOSA

114,66 €

DIANA SOLÉ TÉRMENS

519,90 €

DIANA SOLÉ TÉRMENS

609,06 €

JOSEP MIQUEL VAREA POLO

82,74 €

JOSEP MIQUEL VAREA POLO

482,70 €

TOTAL ÀREA

1.809,06 €

ENSENYAMENT
GABRIEL PRIETO LUCAS

73,16 €

GRAUS AGUDO RAMON

113,12 €

JORDI CUBIRÓ BALSELLS

146,32 €

MARINA PEREZ SULLÀ

210,42 €

MIQUEL HORTIGÜELA MORENO
NURIA SOLÉ SIMÓ

18,29 €
109,74 €

TOTAL ÀREA

671,05 €

ESPORTS
ALBERT GAVALDÀ LORENTE

99,12 €

ALBERT ROCA HEREDIA

152,88 €

ANNA PORTA RUIZ

114,66 €

ERIKA BAÑUELOS MARCOS

49,56 €

JAUME VICENS TALLAVÍ

210,49 €

JOSÉ ANTONIO GONZALEZ

145,12 €

ROGER MASIP GÒMEZ

76,44 €
TOTAL ÀREA

848,27 €

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.
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30.

COMPLEMENT I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01.04.2019 a
30.04.2019)

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-04-2019 a 30-04-2019.
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 01-04-2019 a 30-04-2019, i que
corresponen al personal següent:

ÀREA

COGNOMS I NOM

serveis

TOTAL

POLICIA
BERGA MIRANDA, Nuria

114,14 €

CARRASCAL CARRETERO, Carlos

176,57 €

CALERO ESTADELLA, Bruno

527,93 €

FEIXAS PERERA, Marc

21,71 €

FERNANDEZ PEREZ, David

275,35 €

FIGUEREDO PARISÉ, René

446,52 €

GARCIA MORENO, Miriam

187,75 €

LEIVA OLLER, Abraham

946,58 €

MEGIAS VARGAS, Jose

88,92 €

MENDOZA GONZALEZ, Víctor

138,82 €

OLLERO LIMAS, Eloi

443,87 €

PERARNAU CAPDEVILA, Carles

88,92 €

PEREZ CEBRIAN, Joan Josep

114,14 €

PEIRON MAZAS, Jorge

252,88 €

PUIG MARTINEZ, Isabel

373,69 €

RIVAS DELGADO, Francisco

59,46 €

SOBREVAL VALLS, Jaume

98,02 €

TUXANS MARIN, Salvador

567,57 €

VERA SANAHUJA, Carme

210,20 €

TOTAL ÀREA

5.133,04 €

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.
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Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.

31.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 12/2019

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 151.630,85€.
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 12/2019, per import global de 151.630,85€.
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.
32.

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2018 OAGRTL

Vista la liquidació corresponent a 31-12-18 presentada per l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació definitiva a 31-12-18 dels tributs
delegats en l’OAGRTL, el desglossament del qual és el següent:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)

Concepte
Valors rebuts exercici corrent
Valors rebuts exercicis tancats
LID/certificacions exercici corrent
LID/certificacions exercicis tancats
Autoliquidacions altes IVTM

Recaptació
bruta
6.033.731,26
302.461,59
6.336.192,85
75.504,98
54.721,41
130.226,39
20.102,19

Drets
pendents
445.149,09
682.953,85
1.128.102,94
134.736,16
269.417,04
404.153,20
0,00

Suspensions i
LID pendent
notificar
32.563,99
132.343,46
164.907,45
23.200,51
102.415,74
125.616,25
0,00

Pendents
de recaptar
412.585,10
550.610,39
963.195,49
111.535,65
167.001,30
278.536,95
0,00
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TOTAL

6.486.521,43

1.532.256,14

290.523,70

1.241.732,44

Premi de cobrança 2018

voluntària
194.961,02

executiva
65.262,45

altres premis
8.140,05

premi cobrança
total
268.363,52

Concepte liquidació 4t trimestre '18
Relació de baixes - valors rebuts
Relació de baixes - LID executiva

principal
122.509,35
22.817,23

Entrega recaptació
Publicacions edictes BOP 2018
Total ingrés 14-02-19

252.139,86
1.909,40
250.230,46

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

33.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2361-31-2019

Vist l’expedient tramitat per Maria Brianso Martorell amb DNI 40606359C per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Maria Brianso Martorell
DNI: 40606359C
Núm. targeta: 25137-2019-00012-6359C
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: abril 2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
34.

ASSUMPTES 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.
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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:

34.1.-EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DE
LES
OBRES
D’ENDERROC
DE
CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS, URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS I
OBRES PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU
INSTITUT DE MOLLERUSSA. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT DE
DOCUMENTACIÓ.
Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 28 de març de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació del PROJECTE DE LES OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA
DELS TERRENYS, i del PROJECTE URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (FASE 1) I LES OBRES
PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (FASE 2), mitjançant el procediment obert simplificat i la tramitació
administrativa ordinària amb pluralitat de criteris d’adjudicació. Atès que la naturalesa de
l’objecte del contracte permet la realització independent de cadascuna de les seves parts,
conforme estableix l’article 99.3 de la LCSP es va acordar dividir-lo en els següents lots:
LOT 1: Obres d’enderroc de construccions i neteja dels terrenys
LOT 2: Urbanització del vial d’accés (Fase 1 del Projecte)
LOT 3: Obres per a la implantació i construcció dels fonaments (Fase 2 del Projecte)
Així mateix, en la mateixa sessió es van aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa en la
data 31 de març de 2019, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establintse el termini de 20 dies naturals perquè els licitadors presentessin les propostes. Durant el
termini establert per a la presentació de pliques, es van presentar les següents ofertes
segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa
Registre d’entrada
ROMÀ INFRAEST. I SERVEIS, SAU
2019/6457
M. y J. GRUAS, SA
2019/6466
VOLTES CONNECTA, SLU
2019/6475

data____
23/04/2019
23/04/2019
23/04/2019

Per mitjà del servei de correus va ser presentada la següent proposta:
Empresa
DEMOLEXAR,SL

Registre d’entrada
2019/6644

data____
25/04/2019

III. En la data 25 d’abril de 2019, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter
no públic, per a procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació
administrativa de les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar
l’admissió de totes les propostes presentades, atès que totes elles acreditaven el compliment
dels requisits previs assenyalats a l’article 140 de la LCSP. En la mateixa data, la Mesa va
procedir a l’exàmen de les ofertes tècniques avaluables mitjançant un judici de valor, també
contingudes en els esmentats sobres. Finalitzades les actuacions anteriors, la Mesa, per
unanimitat dels membres presents, va acordar lliurar totes les propostes tècniques als
serveis tècnics municipals, a l’efecte de la verificació i adequació del seu contingut als PCAP i
PPT, i posterior valoració. Així mateix, la Mesa va declarar exclosa del procediment a
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l’empresa licitadora DEMOLEXAR, SL, per no donar compliment al PCAP en relació a l’objecte
del contracte i a la combinació de lots, atès que es va presentar únicament al LOT 1.
IV. En la data 03 de maig de 2019, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració de la documentació ponderable mitjançant un judici de valor, es
va reunir novament en sessió de caràcter públic a la que va assistir un representant de
l’empresa licitadora VOLTES CONNECTA, SLU i va acordar ratificar els esmentats informes i
procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2” que contenen l’oferta econòmica i la
documentació ponderable de forma automàtica. Finalitzades les actuacions anteriors, la Mesa
va acordar sotmetre la documentació a la valoració dels serveis municipals competents els
quals es van lliurar els informes a la Mesa en la data 07 de maig de 2019.
V. En la data 07 de maig de 2019, la Mesa de contractació, vistos els informes de valoració
dels criteris quantificables de forma automàtica, va acordar classificar les ofertes per ordre
decreixent de puntuació i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels contractes a
favor de les millors ofertes en base a la millor relació qualitat-preu, en els termes següents:
“...//...”
Primer. CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació, les propostes presentades en els
termes següents:
LOTS 1 I 3
PUNTUACIÓ

ORDRE

ROMÀ INFRAESTRUCT.I SERVEIS,
SAU

19,39

2

M. Y J GRUAS, SA

14,03

3

VOLTES CONNECTA, SLU

20,56

1

LOT 2
PUNTUACIÓ

ORDRE

ROMÀ INFRAESTRUCT. I SERVEIS,
SAU

15,04

2

M. Y J GRUAS, SA

17,29

1

VOLTES CONNECTA, SLU

14,31

3

Segon. PROPOSAR l’adjudicació dels contractes que tenen per objecte l’execució del
PROJECTE D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS i el
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (FASE 1) I OBRES PER LA
IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (FASE 2), a favor de les empreses que han formulat la millor oferta en
termes relació qualitat-preu per aplicació dels criteris de valoració establerts als PCAP i PPT,
per a cadascun dels lots en què ha estat dividit el seu objecte, en els termes següents:
LOT 1
LOT 3

OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS
OBRES PER A LA IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL
NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 2)

1. Proposta d’adjudiació: VOLTES CONNECTA, SLU
2. Preu del contracte: 226.077,51 € IVA inclòs
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3. Termini de garantia: 6 anys (5 anys + 1 any)
LOT 2

URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS AL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA
(FASE 1)

1. Proposta d’adjudicació: M. Y J GRUAS, SA
2. Preu del contracte: 139.976,42 € IVA inclòs
3. Termini de garantia: 6 anys (5 anys + 1 any)
Segon. Elevar el present acord a l'òrgan de contractació als efectes de procedir a requerir
als licitadors que s’hagin proposat com a adjudicataris, perquè aportin la documentació
acreditativa del compliment dels requisits per contractar amb l’administració establerts a la
clàusula 29 del PCAP.”
“...//...”
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP estableix que un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de
contractació, els serveis municipals competents requeriran a l’empresa licitadora que hagi
presentat la millor oferta per a què, dins del termini de set (7) dies hàbils, a comptar del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa
del compliment dels requsits previs de capacitat i solvència, o aquella documentació que no
consti inscrita en el RELI o ROLECE i constituexi la garantia definitiva.
Primer. Declarar vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el
procediment obert simplificat del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE DE
LES OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS, i del
PROJECTE URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (FASE 1) I LES OBRES PER LA
IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (FASE 2).
Segon. Requerir a les empreses que han estat proposades com a adjudicatàries dels
contractes referents als diferents lots, per a que presentin en el termini de set (7) dies
hàbils a comptar des del següent al que rebin el requeriment, la documentació establerta a
la clàusula 29 del PCAP, en els termes següents:
LOT 1 I 3
Proposta d’adjudicació: VOLTES CONNECTA, SLU
LOT 2
Proposta d’adjudicació: M. Y J. GRUAS, SA
Tercer. Notificar el present acord a tots els licitadors que han participat en el procediment,
amb indicació que aquest és un acte de tràmit no definitiu en via administrativa, i per tant,
no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que es pugui exercitar el que s’estimi
procedent de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart. Donar trasllat de la present resolució als serveis municipals competents, als efectes
legals oportuns.
34.2.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ
PARAL.LEL AL CAMÍ DE LA SÈQUIA III DE MOLLERUSSA.
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L’objecte de la present contractació es l’execució del document tècnic que defineix les obres
de pavimentació del camí paral.lel al camí de la sèquia III de Mollerussa, des del límit de
terme de Golmés fins a la cruïlla amb el camí de Belianes, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, el qual pressupost
d’execució per contracta importa la quantia de 14.542,69 €.
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 45233252-0: “Treballs de pavimentació de
carrers” 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 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 elaborat per l’administració sense perjudici de que hagi d’existir el
corresponent projecte quan les normes específiques així ho requereixin.
Atès allò establert a l’article 12.4 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra d’inversió té la consideració
d’obra local ordinària de conservació i manteniment, i l’article 37.6 del mateix reglament
estableix que per a aquests tipus d’obres, és suficient que l’òrgan competent aprovi la
documentació tècnica.
Es tracta d’una contractació pel qual ha d’existir en el Pressupost municipal vigent,
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució,
la qual cosa ha de quedar acreditada mitjançant un 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 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF: A-25012386,
amb capacitat d’obrar i habilitació empresarial per a executar el contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. APROVAR el DOCUMENT TÈCNIC DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ PARAL.LEL AL
CAMÍ DE LA SÈQUIA III DE MOLLERUSSA, elaborat pels Serveis tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
que té per objecte
l’execució dels treballs descrits en la documentació tècnica.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF: A-25012386, en els termes que es
descriuen seguidament:



La retribució del contracte: 14.542,69 € (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 certificació d’obres i de la
factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució i supervisió de les obres:
En el document tècnic s’ha estimat que els treballs s’hauran d’executar en el termini
d’una setmana, sota la supervisió de la Direcció facultativa, els quals s’han d’iniciar
amb l’Acta de comprovació del replantejament, sempre i quan hagi estat aprovat i
notificat el Pla de Seguretat i Salut en el treball.
L’execució de les obres serà certificada per part dels serveis tècnics municipals i
aprovada per l’òrgan municipal competent.



El Pla de seguretat i salut:
L’adjudicatari haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en base a l’Estudi bàsic de
Seguretat i Salut que incorpora el document tècnic, el qual haurà de ser aprovat abans
de l’inici de l’obra, previ informe pel Coordinador de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.



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.



Recepció de les obres:
La recepció de les obres es formalitzarà en una acta on es farà constar que les obres
s'han executat dins del termini fixat en el contracte i d'acord amb el "document tècnic"
aprovat per l'Ajuntament i adjudicat per l'òrgan de contractació

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