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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 14 de novembre de 2019. A la Sala 
de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la 
Junta de Govern de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència dels tinents 
d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré,  
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
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. SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES 2019/232 PRESENTADA PER  CENTRE DE 

TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. 
 
Examinada la sol·licitud de llicència  d’obres presentada  per Centre de Telecomunicacions i 

tecnologies, en data 08 d’agost de 2019, número de Registre General d'Entrada 2019/13691, 

per a l'execució de la següent obra: 

 
  Assumpte:   Estesa de nova troncal de fibra òptica entre Mollerussa i les Borges Blanques. 
 

1. La documentació tècnica que s’adjunta consta d’un document tècnic titulat “Troncal 

urbana de fibra òptica dins del sòl urbà de Mollerussa”, format per una memòria i els 
plànols corresponents amb les següents característiques principals: 

 
Dades generals 
 

Promotor Centre de telecomunicacions i tecnologies de 

la informació 

Tècnic redactor L.S., J. Col. Núm 12552 

Enginyer de telecomunicacions 

Visat El document no està visat 

Direcció tècnica 

                       Enginyer tècnic industrial  No s’adjunta 

Estudi de seguretat i salut Si. El mateix autor 

Estadística d’edificació i habitatge No s’adjunta 

Pressupost:   

Pressupost execució material projecte 

173.945,49 € 
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Condicions d’edificació 
 

Classificació del sòl Urbà 

Qualificació del sòl Sistema viari 

Reuneix les condicions de solar  - 

  
 

2. La proposta d’actuació proposa travessar la totalitat del nucli urbà de 
Mollerussa des del punt de connexió amb la xarxa existent adjacent a l’A2, 

Passant pel camí del Palau d’Anglesola fins el carrer de la Mallola, i des 
d’aquest fins el canal d’Urgell (costat est), des d’aquest punt anirà pel passeig 
de la Salle, travessant el carrer de Ferrer i Busquets, fins arribar a la rotonda 
existent a la cruïlla del carrer de Ferran Puig amb la carretera de Torregrossa. 
 
Des del darrer punt, la línia es divideix en dos trams: 
 Tram interior: Per Ferran Puig fins la cruïlla amb Domènech Cardenal, per 

on transcurriria fins a la cruïlla amb Crist Rei, seguint per carrer Verge de 
Montserrat, finalitzant a la cruïlla amb el carrer Molí 

 Tram exterior: Per la carretera de Torregrossa fins la ronda de Ponent per 
la vorera est fins arribar a l’alçada del carrer del Tossal Blanc, carrer dels 
Arcs i passeig de Torre Pinto fins a la carretera L-200, per on passaria fins 
el terme de Miralcamp. 

 
3. La nova línia es faria pel medi de micro rasa que passaria en la major part del 

recorregut per calçada de via pública i, ocasionalment per vorera. 
No es preveuen especials problemes d’afectacions urbanístiques o de serveis, 
tret de la cruïlla amb infraestructures de serveis de titularitat pública, bé de 
l’ajuntament de Mollerussa o d’altres administracions, i del tram que es preveu 
fer passar per la vorera de terra de la Ronda Ponent, que resta inclosa dins 

d’un sector de sòl urbanitzable i que serà objecte de futura urbanització. En 
aquest tram, la instal·lació caldria fer-la per la calçada del vial ja que 
previsiblement tindrà menys afectacions en futurs desenvolupaments 
urbanístics. 
 

4. Com ja s’ha dit al punt anterior, a part de la xarxa viaria local, s’afecta a 
infraestructures dels organismes següents: 

 Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell 
 Línia de ferrocarril de Lleida a Barcelona per Manresa. 
 Direcció General de carreteres de la Generalitat de Catalunya 
Per tant caldrà tramitar i obtindré prèviament al inici de les obres els pertinents 
permisos i autoritzacions. 
 

CONCLUSIÓ   
 

Atès tot el que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència 
d’obres objecte d’aquest informe amb les següents condicions: 
 

 En el tram corresponent a la Ronda Ponent, la instal·lació s’haurà de fer per la 
calçada i no per la vorera per tal d’evitar futures afectacions derivades del 

desenvolupament del SUBd-12. 
 Pel que fa a la micro rasa, caldre prendre la  següents precaucions: 

 En les zones on s’afecti a calçada d’aglomerat o formigó, la part 
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superior s’haurà de fer amb disc. 

 El reblert de rasa es farà, com a mínim, amb formigó pobre 
 La part superior del reblert es farà amb material de les mateixes 

característiques i gruix que l’existent. 
 Abans d’iniciar les obres es presentarà el full d’assumeix de la seva direcció per 

part de tècnic competent. 
 No es podran iniciar les obres sense les corresponents autoritzacions dels 

organismes titulars de les infraestructures afectades. 

 Es notificarà a l’Ajuntament el inici la data d’inici de les obres i en tot moment 
s’estarà a allò que aquet pugui indicar al respecte, en especial les indicacions que 
al respecte pugui fer la policia municipal, al respecte de les afectacions al trànsit. 

Aquest el informe signat pel tècnic que subscriu, el qual es redacta als efectes oportuns. 

 

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient. » 
 
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran: 
 

Pressupost de l’obra: 173.945,49 € 

 

Impost 2% 3.478,791€ 

Taxa   1,00% o 12,00 euros 1.739,45 € 

Placa d’obres 11,50 €  

 
 

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. 388/2019, de 28 de 
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer.- Concedir al Centre de Telecomunicacions i tecnologies,la llicència municipal 
d’obres 2019/232, 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.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 
3. 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. 358/2019, de 21 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 427,78€. 

 
 

            ANNEX I: 
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Sol·licituds d’obres autoritzades 
 
 

Número d’Expedient: 307/2019 
Titular/peticionari: B.P., J. 
Emplaçament: C/ SANT RAMON 21 
ICIO: 137,06 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 
 

Número d’Expedient: 313/2019 
Titular/peticionari: G.S., J. 
Emplaçament: C/ CAMÍ D’ARBECA, 10 
ICIO: 30,78 
Taxa: 15,39 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 
 

Número d’Expedient: 314/2019 

Titular/peticionari: C.P C/ MONTSEC 8 
Emplaçament: C/ MONTSEC 8 
ICIO: 71,00 

Taxa: 35,50 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 315/2019 
Titular/peticionari: V.M., I. 
Emplaçament: C/ DOMÈNEC CARDENAL 21 

ICIO: 24,15 
Taxa: 12,07 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 316/2019 
Titular/peticionari: A.F., M.T. 

Emplaçament: C/ VERGE DE MONTSERRAT 6 
ICIO: 0,00 
Taxa: 0,00 
Placa d’obres: 0,00 
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Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 318/2019 
Titular/peticionari: D.B., D. 
Emplaçament: C/ SIDAMON 10 
ICIO: 21,30 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

 
4. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2019/317 PRESENTADA PER 

NEDGIA CATALUNYA, SA. 
 
Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 25 

d’octubre de 2019, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2019/17192 de data 
30 d’octubre de 2019, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra: 

 Llicència d'Obres per a nova escomesa al carrer Joan Burniol, 5. 
 PEM: 531,690€ 

 
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. 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. 
2a. S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la 

rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització 
en vorera. 

3a. La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un 
altre servei existent. 

4a. 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.  

5a. El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins 
al 95 % del P.M. 
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm 
gruix. 

6a.      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. 

7a.  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. 
8a. En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent 

llicència específica.  
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9a.  No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics 

d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes. 
10a. 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. 

 
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. 358/2019, de 21 de 
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2019/317, 
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: 531,69 € 
 

Impost 2% 10,63 € 

Taxa   1,00% o 12,00 euros 12,00 € 
 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 
5. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 8 I FINAL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 

VILA CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 2A.” EXP. 03/2018. 
   

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la 

CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent: 

  

Denominació obra: “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3. 

ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 2A.” EXP. 03/2018. 

 

 

Núm. Certificació:   Núm. 8 i final 

Import: 22.699,34€ 

Exercici econòmic: 2019 

 

Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. C.T., C. i Sra. 

G.T., E. amb el conforme del adjudicatari, SERBONIU, S.L. 

 

Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades 
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució 
del Pressupost, acorda llur aprovació. 
 

 

6. COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB DECLARACIÓ 
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-42-2019. DESCRIPCIÓ: COMERÇ AL 
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DETALL D’ARTICLES DE MERCERIA, PERFUMERIA, JOGUINES I ALTRES. 

EMPLAÇAMENT: PL. MAJOR, 20, LOCAL. TITULAR: S.P., S.. 
 
En data 4 de novembre de 2019 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració 
responsable de l’establiment dedicat a comerç al detall d’articles de merceria, perfumeria, 
joguines i altres a la plaça Major, 20. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 4 de 
novembre de 2019, següent: 

 
Número d’expedient: 2544-42-2019 
Titular: S.P., S. 
Denominació:  comerç al detall d’articles de merceria, perfumeria, joguines i altres 
Emplaçament: Plaça Major, 20, local 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

 
Determinacions: 

- Superfície construïda total 118,44m2. 
 
 
7. COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB DECLARACIÓ 

RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-39-2019. DESCRIPCIÓ: COMERÇ AL 

DETALL D’ARTICLES D’ARTESANIA. EMPLAÇAMENT: C/ VILACLOSA, 2, LOCAL. 
TITULAR: LA XIA, SCCL. 

 
En data 14 d’octubre de 2019 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració 
responsable de l’establiment dedicat a comerç al detall d’articles d’artesania al carrer 
Vilaclosa, 2. En data 31 d’octubre de 2019 presenta el corresponent certificat tècnic de 

declaració responsable. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 31 
d’octubre de 2019, següent: 
 
Número d’expedient: 2544-39-2019 

Titular: LA XIA, SCCL 
Denominació:  comerç al detall d’articles d’artesania 
Emplaçament: C/ Vilaclosa, 2, local 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Determinacions: 

- Superfície construïda total 45m2. 
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8. COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT RECREATIVA. EXPEDIENT 

NÚM.: 2566-3-2018 (2652/18). DESCRIPCIÓ: BAR. EMPLAÇAMENT: AV. DE LA 
PAU, 35, LOCAL. TITULAR: P.D., A.. 

 

En data 5 de novembre de 2018 el Sr. P.D., A. presenta la comunicació prèvia per a l’exercici 
de l’activitat recreativa de bar a l’avinguda de la Pau, 35, local. Després de rebre 
documentació, de realitzar la corresponent inspecció tècnica i de notificar-li les deficiències, 
en data 28 d’octubre de 2019 presenta la documentació corresponent d’esmena a la 

comunicació de les deficiències de la inspecció realitzada per part l’enginyera municipal. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent: 
 

Número d’expedient: 2566-3-2018 (2652/18) 
Titular: P.D., A. 
Denominació: bar 
Emplaçament: Avinguda de la Pau, 35, local 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  

 
“INFORME RESOLUCIÓ:  

 

TITULAR:               P.D., A .              

ACTIVITAT:           BAR 
EMPLAÇAMENT:   Av. De la Pau núm. 35  Mollerussa 
EXPEDIENT:          2652/2018     2566-3-2018 

 

NOVA ACTIVITAT  X         AMPLIACIÓ         CANVI DE NOM               

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 7 de novembre de 2019 la tècnic T.C., A., enginyera 
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient 
municipal 2652/2018 tramitat en règim de comunicació d’activitats.  

Es comprova favorablement el projecte redactat per S.F., J.M. en data octubre de 2018, i 
l’annex al projecte tècnic de febrero de 2019. 
Així mateix, es verifica la certificació tècnica signada per S.F., J.M. en data 19.02.2019. 

Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 07.11.18 de caràcter favorable. 
Vista la documentació presentada en data 28.10.2019 acreditativa d’esmena de les 
deficiències detectades en l’acta de comprovació municipal de 04.04.2019.   
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre 

Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries, condicionat a l’acta d’inspecció favorable emesa 
per l’Agència de Protecció de la Salut. 
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:  

- BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot 
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar  al públic, mitjançant 
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preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.  Les pizzes es serviran 

a porcions i no a unitats per tal que no s’hagi de considerar Restaurant.  
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 
tècnic. 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en 
dB(A) 
 

Ld(7 h – 21 

h) 

Le(21 h – 23 

h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

60 60 50 

 
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  

segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 

d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

   
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer 

controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les 
mesures correctores que siguin necessàries. 

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 
- No s’autoritzen les actuacions de tipus musical a l’establiment d’acord amb la 

sol·licitud de l’interessat, atès que no s’ha presentat estudi acústic de justificació 
de compliment de l’Ordenança municipal de sorolls. 

- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal. 

- Emissions a l’atmosfera:  

- fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors 
de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la  coberta de l’edifici.   

- en cas de molèsties per olors al veïnat, caldrà sistema de confinament de la 
zona de cocció de la barra per tal que no marxin els fums i olors per la reixa 
de ventilació de la façana de l’establiment cap a habitatges plantes superiors. 

- Gestió de residus: 
- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de 

recollida selectiva. 
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- olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor 

autoritzat. 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 
tècnic. 

- La potència de la cuina serà inferior a 20 kW per tal que no es consideri zona de 
risc especial. 

- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en 

situacions de risc. 
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
- Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres 

cures, malaltia o crisi sobtada. 

- Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.  
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir  
de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, prolongable 
mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials 

en períodes de vacances i en determinades festivitats. 
- Aforament màxim permès de l’establiment: 43 persones. 
- Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.  
- Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles 

públics  i activitats recreatives. 
- Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 

d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives.  

- Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les 
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010. 

- Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.   
- Disposició de fulls de reclamacions. 

- Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria 
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament 
d’alcohol als menors d’edat. 

- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb 
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, 
climatització, gas, etc. 

- Caldrà mantenir totes les caixes de begudes i altres elements a les zones de 

magatzem sense accés per part del públic assistent.  
- Caldrà arranjar la rampa d’accés a l’establiment per tal que doni compliment a la 

normativa vigent i s’eviti les caigudes de la gent. 
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.   
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 
ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM  REALITZADA.“ 

 
 
9. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ 19 DE 

MARÇ I MATERIAL SOL.LICITAT PEL CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL PEL DIA 
21 DE DESEMBRE DE 2019 PER AL FESTIVAL ANUAL DEL CLUB EN HORARI DE 
15,00 H. A 21,00 H.  
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. P.G., D., en representació de CPA 

MOLLERUSSA PLA D’URGELL, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 19 de març 
el dia 21 desembre de 2019 des de les 15:00 fins les 21:00 h per al festival anual del club. 
 
També sol·licita 60 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,  
 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 CPA MOLLERUSSA PLA D’URGELL, la utilització  del Pavelló 19 de març 
el dia 21 desembre de 2019, des de les 15:00 i fins les 21:00 h per a l’activitat descrita. 
 

També l’ús del següent material: 

 60 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 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: 
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 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’ incompliment. 

 
Compensació de despeses 

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

 
Condicions específiques:  

 
- Tenir localitzada una farmaciola 
- Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte 
- Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
- Respectar aforament total. Grades 400 persones 
- Aportar pòlissa i rebut RC 

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

- En cas d’emergència trucar al 112 

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

10. SOL·LICITUD DE DESISTIMENT DE L’ASSOCIACIÓ DENTAL FOULBHE DE 

L’ACORD ADOPTAT EN JUNTA DE GOVERN DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2019 
 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. D., S., en representació de 
l’Associació Dental Foulbhe, en què demana el desistiment de l’acord adoptat en la Junta de 
Govern del dia 17 d’octubre de 2019, en què demanava autorització per utilitzar el Pavelló 
Verd el dia 23 de novembre per realitzar-hi un acte. 
 
A la vista de la petició presentada i atenent els informes pertinents, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Associació Dental Foulbhe per al desistiment 
de l’acord adoptat en la Junta de Govern del dia 17 d’octubre de 2019. 
  
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
 

11. SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES ELS DIES 13 i 
16  DE DESEMBRE DE 2019. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada Pel Departament de Salut, en què sol·licita 
autorització per col·locar una unitat mòbil per realitzar mamografies per la detecció precoç 

del càncer de mama els dies 13 i 16 de desembre de   2019 (Exp. 2334-333-2019). 
 
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar el Departament de Salut, en què sol·licita autorització per col·locar una 
unitat mòbil per realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mama els dies 13 
i 16 de desembre de   2019 (Exp. 2334-333-2019). 

 
Es fixa com a indret d’ubicació, el lloc de sempre, davant del CAP a la zona que està 
habilitada per les ambulàncies a la porta d’urgències. 
 
Segon. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 

 
12. DONAR COMPTE  DE L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE DATA 28-

10-2019: ACTUALITZACIÓ DE LES ORDENANCES DEFINITIVES DE L´ANY 2019 
PER AL TRACTAMENT GENERAL DE RESIDUS, RECOLLIDA DE RESIDUS A LA 
COMARCA, OBJECTES VOLUMINOSOS DE LA COMARCA, DEIXALLERIA MÒBIL 
DE LA COMARCA, TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE 

CASTELLNOU DE SEANA I MOLLERUSSA, PREU PÚBLIC PER AL TRACTAMENT 
DE LIXIVIATS EXTERNS.  

 

Es dona compte a la Junta de Govern de l’acord del ple del consell comarcal de data 28-10-

2019: actualització de les ordenances definitives de l´any 2019 per al tractament general de 

residus, recollida de residus a la comarca, objectes voluminosos de la comarca, deixalleria 

mòbil de la comarca, taxa per a la utilització de la deixalleria de castellnou de seana i 

mollerussa, preu públic per al tractament de lixiviats externs. 

 

13. RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 8/2019 
 
Vista la relació núm. 8/2019 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 5 expedients i que 
importa la quantitat de 2.929,48 €. 
 
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents 
del Reglament General de Recaptació. 
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Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que 

s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que 
figuren en els expedients inclosos en la relació número 8/2019, així com la determinació del 

nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, 
que consten en cada un dels expedients aprovats. 
 

Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris 
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, 
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, 

nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i 
amb oferiment dels recursos legals adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
 

14. CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR CIUTAT DE LLEIDA”, 2N 
TERMINI 

 

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Cr 

Ciutat de  Lleida” corresponent al 2n termini, que inclou 17 LIDs i que importa la 

quantitat de 5.296,03 €. 

 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  

Segon.- Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés  

en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de 

recaptació.  

 

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

 

15. CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR ONZE DE SETEMBRE”, 2N 
TERMINI 

  

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Cr 

Onze de Setembre” corresponent al 2n termini, que inclou 93 LIDs i que importa la 

quantitat de 12.026,01 €. 

 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

 

Segon.- Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés  

en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de 



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

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

recaptació.  

 

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

 
16. RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 7/2019. 
 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 7/2019, que inclou 17 expedients i que importa la 
quantitat 3.164,50 €. 

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  
 
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

17. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 45/2019 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 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 139.717,64€. 

 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent. 
 
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. 

 
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 14 de novembre existeixen 
factures sense consignació pressupostaria per import global de 57.325,44€. S’adjunta 
relació. 
 
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 45/2019, per import global de 139.717,64€. 
 
 
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.   
 

 
18. SOL·LICITUD DE AAD DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 
Vista la instància presentada per A.D., A. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de 
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
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(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per la herència de la senyora Josefa Matas 

Rodríguez. 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 20 de maig de 2019 va morir la senyora Josefa Matas Rodríguez. 

 
En data 21 d’octubre de 2019, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 

presentació de la documentació fins al dia 20 de maig de 2020. 
 
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les 

transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.  
 
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix 

que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar 
la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins 
a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.  
 
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a A.D., A.  per a la presentació de la declaració 
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per 
transmissió “mortis causa”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment del recursos adients. 
 
 

19. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT. 
EXPEDIENT 2860-39-2019 

 
Vist l’expedient tramitat per S.G., A. amb DNI xxxxxxxxx  per  obtenir una targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 

Atès que la persona 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 d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 
disminució següent: 
 
Titular: S.G., A. 

DNI:  xxxxxxxxx 
Núm. targeta:  25137-2019-00040-2597R 
Modalitat: Titular  no conductor 

Data de caducitat:  oct.-2029 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Pere Codina Camarasa, en representació de 

Club de Bàsquet Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el pavelló poliesportiu 
19 de març, tots els diumenges d’octubre a maig, per a entrenaments de PDP que realitza 
FCB a Lleida. 
 
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 Club de Bàsquet Mollerussa, la utilització  de   pavelló poliesportiu 19 
de març, tots els diumenges d’octubre a maig, per a l’activitat descrita. 
 
 

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

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 

artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 

llicència o autorització municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats 
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que 

gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 
recreatives, etc...). 

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 

respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 
 

 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 
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 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

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

l’ incompliment. 
 

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 i fer foc en tot el recinte 

-Tindre 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 
 

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns.  
 
20. IL·LUMINAR DE BLAU LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT I FONT PLAÇA 

AJUNTAMENT EL DIA 20 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA 
INFÀNCIA.  

 

La Convenció sobre els Drets de l’ Infant (CDI) des del seu naixement ha estat celebrada a 
nivell mundial, el dia 20 de novembre essent conegut com Dia Internacional de 
la Infància, perquè el 20 de novembre de 1989 es va aprovar la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant per part de les Nacions Unides. Enguany, per tant, es commemoraran 
els 30 anys d’aquesta aprovació. 
 

Aquest any des d’ UNICEF Catalunya, es fa la proposta d’ il·luminar de blau edificis i 
espais a les poblacions de Catalunya el mateix dia 20 de novembre, per donar 
visibilitat a la celebració del 30 aniversari de la Convenció dels Drets demanant a totes les 
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ciutats que tenen el reconeixement de ”Ciutats Amigues de la Infància “ o municipis aliats 

d’UNICEF, que es sumin a aquesta iniciativa. 
 
La nostra ciutat disposa del reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància i és per aquest 
motiu que es fa la proposta de poder adherir-nos a dita actuació proposada per UNICEF per 
al dia 20 de novembre i, il·luminar els Porxos/Façana de la Plaça de l’Ajuntament i la Font de 
la mateixa Plaça, com una actuació més de les diverses que aquell mateix dia es faran a la 
nostra ciutat en Commemoració del Dia Internacional de la Infància.  

 
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 RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta  a proposta de la Regidoria competent, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a l’adhesió a la Campanya “Catalunya en Blau” que promou UNICEF 
d’il·luminar el dia 20 de novembre de 2019 diversos edificis o espais de la ciutat  de blau, per 
commemorar que aquell dia es compleixen 30 anys de la Convenció dels drets dels infants. 
 
Segon.- Autoritzar a que els edificis de la ciutat que s’il·luminin de blau siguin: Els 
Porxos/façana de la Plaça de l’Ajuntament i la Font de la plaça de l’Ajuntament. 
  

Tercer.-Es delega expressament a la regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i 
Infància, en allò que sigui necessari, el desplegament administratiu i de direcció superior 
inherent a l’activitat. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes oportuns 
per la seva implementació.  

 

 
21. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.  
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència 
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i 

que considera que són urgents. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels 
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 
 

21.1.- FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM. 
1538-23-2019. 
 

Vist l’escrit presentat per el Sr. L.G., J., en el que exposa que el dia 21 de novembre de 
2019,  l’Universitat Rovira i Virgili  ha organitzat  una jornada formativa sobre la contractació 

administrativa i funció interventora local a Tarragona . En l’esmentada sol·licitud manifesta 
les despeses previstes i en sol·licita poder assistir-hi. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest 
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal 
de l’Ajuntament. 
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El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 

perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor 
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que 
el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat 
per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació obligatoris com 
si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels desplaçaments i dietes 
que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de la Regidoria d’Intervenció; considerant llur procedència i vist 
l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer: Autoritzar al Sr. L.G., J., i a la Sra. A.Q., I.M., l’assistència a la jornada formativa 
sobre la contractació administrativa i funció interventora local a Tarragona. 

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

 
 

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint-i-una hores i deu 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, el Secretari, que en dono fe. 

 

 


