AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores del dia 17 d’abril de 2019. A la Sala de
Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la
Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde 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.
Excusa l’assistència l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

02/05/2019 SECRETARI

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

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

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 81,08 €.

Sol·licituds d’obres autoritzades

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

Marc Solsona Aixala
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ANNEX I:

54/2019
C.P TRAVES.DOMÈNEC CARDENAL, 1
Trav. Domènec Cardenal, 1
6,92
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

72/2019
C.P FERRAN PUIG 10-12
C/ DE FERRAN PUIG 10-12
12,00
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:

74/2019
IGNASI CLOTET S.L.U
MESTRE ENRIC SUBIRÓS, 8
33,44
16,72
0,00
0,00
0,00

Antoni Garcia Jiménez
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3.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 5 URBANITZACIÓ TRAVESSIA DE DOMÈNEC
CARDENAL DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 2.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: Urbanització travessia Domenec Cardenal de Mollerussa. Àmbit
Pla de Barris. Fase 2.
Núm. Certificació: Núm. 5
Import: 83.860,00 €
Exercici econòmic: 2019

Marc Solsona Aixala
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Atesa l’esmentada certificació que subscriu la directora de l’obra el Sra. Núria Polo Escudé
amb el conforme del adjudicatari, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SEGURETAT PER A
L’EQUIPAMENT PÚBLIC DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I COMUNITARIS
(MAIG-DESEMBRE 2019).

L’objecte de la present contractació es la prestació del servei de seguretat dels
treballadors/es de l’equipament públic municipal on es presten els serveis socials bàsics i
comunitaris, així com de les persones usuàries d’aquests.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon els codis CPV
79713000-5 i 79714000-2 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió
de 28 de novembre de 2007.

Antoni Garcia Jiménez
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de l’empresa
PROTECCIÓN INTEGRALLLEIDATANA, SL amb el CIF B25731142, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, 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 del SERVEI que té per objecte
la SEGURETAT PER A L’EQUIPAMENT PÚBLIC DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I
COMUNITARIS. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte
a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA, SL amb el CIF: B25731142, en els termes que
es descriuen seguidament:

30/04/2019 ALCALDE



El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.


Marc Solsona Aixala

La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei és el següent: 01.05.2019 a 31.12.2019, de
dilluns a divendres (laborables), entre les 09.00 h i les 14.00 h.
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La retribució del contracte: 12.667,08 € (IVA inclòs).

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


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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.

Antoni Garcia Jiménez
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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.”
5.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2544-12018. DESCRIPCIÓ: CENTRE DE FISIOTERAPIA. EMPLAÇAMENT: PASSEIG DEL
COMPOSITOR BEETHOVEN, 3, LOCAL 2. TITULAR: SÍLVIA HILL MOLINA.

En data 13 de novembre de 2018 la Sra. Sílvia Hill Molina, presenta la comunicació prèvia
per a l’activitat de centre de fisioteràpia al passeig del Compositor Beethoven, 3, local 2. I en
data 7 de febrer de 2019 presenta el certificat tècnic pertinent.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat en data 7 de febrer de 2019,
següent:
Número d’expedient: 2544-1-2018 (2654/18)
Titular: Sílvia Hill Molina
Denominació: centre de fisioteràpia
Emplaçament: Passeig del Compositor Beethoven, 3, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.

Marc Solsona Aixala
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Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

SÍLVIA HILL MOLINA
CENTRE DE FISIOTERÀPIA
Passeig Beethoven núm. 3 Mollerussa
2654/2018

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

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

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

ff97391feda04da092117a1ec2fe598a001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

En el T.M. de Mollerussa, el dia 14 de febrer de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2654/2018 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Josep Maria Serveto Figueras en data
novembre de 2018, l’annex al projecte de gener de 2019, així com la certificació tècnica
signada pel mateix tècnic en data 07.02.19.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 22.11.18 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)

02/05/2019 SECRETARI

Ld(7
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
-

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

60

50

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

-

-

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
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.
Residus:
o Paper, cartró, plàstic i altres municipals: domèstics a contenidors de
recollida selectiva municipal.
o Residus sanitaris: tallants, infecciosos i punxants: magatzematge
adequat i a gestor autoritzat.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió,
climatització, etc.
Correcta sectorització contra incendis respecte veïns d’acord amb el CTE SI
respecte l’activitat que es desenvolupa a l’altell d’aquest establiment.

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

30/04/2019 ALCALDE

Le(21

d’immissió

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

h)

-

Marc Solsona Aixala

h – 21

h)

Ús
del
confrontant
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límit
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Mentre només es disposi d’una sola cambra higiènica pels usuaris es restringirà
la ocupació de públic a 6 usuaris a la sala de recuperació i 1 usuari a la sala de
massatges, d’acord amb el projecte tècnic presentat.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. Altures mínimes interiors 2,5 m.
Caldrà disposar d’autorització sanitària de funcionament del Departament de
Salut, per poder exercir l’activitat.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
-

6.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM. 2544-102019. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE ROBA I COMPLEMENTS
DE DISFRESSES I BASAR. EMPLAÇAMENT: CARRER D’ARBECA, 24, LOCAL.
TITULAR: REGALS MARIBEL, SLU.

02/05/2019 SECRETARI

Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
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En data 1 de març de 2019 el Sr. Antonio Hurtado Garcia, en representació de Regals Maribel
SLU presenta la comunicació d’exercici d’activitat per a la venda al detall d’articles de roba i
complements, disfresses i basar.

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

Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-10-2019
Titular: REGALS MARIBEL, SLU
Denominació: venda al detall d’articles de roba i complements disfresses i basar
Emplaçament: carrer d’Arbeca, 24, bxs.6

Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
REGALS MARIBEL, SLU
ACTIVITAT:
VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE ROBA I COMPLEMENTS
DISFRESSES I BASAR
EMPLAÇAMENT:
C/ Arbeca, 24, bxs.
Mollerussa
EXPEDIENT:
2544-10-2019

Marc Solsona Aixala
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NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 21 de març de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-10-2019 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Ramon Grau Lanau visat núm.
2019/00039 en data 27.02.18, així com la certificació tècnica signada per Ramon Grau Lanau
visat núm. 2019/00040 en data 27.02.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 06.03.19 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21

h)

-

local

02/05/2019 SECRETARI
Antoni Garcia Jiménez
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h – 7

h)

Ld(7

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23

h – 7

h)

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
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.
Residus: envasos de plàstic, paper, cartró i altres domèstics: dipositar en
contenidors municipals de recollida selectiva.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
La superfície de venda de l’establiment és de 147,65 m2 segons projecte tècnic
presentat.
Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, etc.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

7.
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Ln(23

h – 23

h)

Valors límit d’immissió
Dependències

h)

Marc Solsona Aixala

en

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
60
50
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
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Le(21

d’immissió

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-3-2019.
DESCRIPCIÓ: BAR. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE JAUME I, 25, BXS. 5.
TITULAR LUIS MIGUEL VALLADOLID ORTEGA.

En data 12 de març de 2019 el Sr. Luís Miguel Valladolid Ortega presenta la comunicació de
canvi de nom de l’activitat de bar a l’avinguda de Jaume I, 25.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’activitat següent:
Número d’expedient: 2575-3-2019
Titular: LUIS MIGUEL VALLADOLID ORTEGA
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Denominació: bar
Emplaçament: avinguda de Jaume I, 25, local 6.
Segon. Donar de baixa l’expedient núm. 2547/17, a nom de Mariana Constantin.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
LUÍS MIGUEL VALLADOLID ORTEGA
ACTIVITAT:
BAR
EMPLAÇAMENT:
Av. Jaume I, 25 bxs. 5
Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Mariana Constantin (exp. 2547/2017)
EXPEDIENT:
2575-3-2019

Antoni Garcia Jiménez
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NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 4 d’abril de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2575-3-19 tramitat en règim de comunicació de canvi de nom d’activitats, de
l’expedient anterior instat per Mariana Constantin (exp. 2547/2017).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.

Marc Solsona Aixala
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-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7
h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents

h – 21

límit
Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

60

50
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-

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

local

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
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Educatiu o cultural

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7
h)

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

35
30
35
40
40
35
35

h)

35
30
35
40
40
35
35

h)

30

30

30

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
es prohibeix expressament la instal·lació de qualsevol tipus d’element per a
la cocció o escalfament d’aliments a l’establiment mentre no es disposi de
xemeneia d’evacuació de fums i/o olors sobre coberta de l’edifici. Caldrà
eliminar el forn de pa del magatzem.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir
de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable
mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials
en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim de tot l’establiment: 20 persones a l’interior i 24 persones a la
terrassa del porxo exterior.
Acreditació de disponibilitat d’ús de la zona de porxo comunitari privat de 44 m2
de superfície.
-
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Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions instal·lació
elèctrica, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics d’acord
amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS.

Antoni Garcia Jiménez
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8.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM. 2544-32018 (2656/18). DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS.
EMPLAÇAMENT: PLAÇA MAJOR, 17, LOCAL 4. TITULAR: JOAQUINA SAYAVERA
RUIZ.

En data 21 de novembre de 2018 la Sra. Joaquina Sayavera Ruíz presenta la comunicació
d’exercici d’activitat per a la venda al detall d’articles de roba i complements.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-3-2018 (2656/18)
Titular: JOAQUINA SAYAVERA RUIZ
Denominació: venda al detall d’articles de roba i complements
Emplaçament: Pl. Major, 17, local 4

30/04/2019 ALCALDE

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.

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

“INFORME RESOLUCIÓ
JOAQUINA SAYAVERA RUIZ
VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE ROBA I COMPLEMENTS
Pl. Major, 17 local 4.
Mollerussa
2656/2018

Marc Solsona Aixala
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En el T.M. de Mollerussa, el dia 29 de novembre de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus,
enginyera municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a
l’expedient municipal 2656/2018 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Josep Mª Liébana Camarasa visat núm.
2018/04403 en data 19.11.18, així com la certificació tècnica signada per Josep Mª Liébana
Camarasa visat núm. 2018/04412 en data 20.11.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 22.11.18 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21

02/05/2019 SECRETARI

h)

-

Ús
del
confrontant
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Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

-

-

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
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.
Residus: envasos de plàstic, paper, cartró i altres domèstics: dipositar en
contenidors municipals de recollida selectiva.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
La superfície de venda de l’establiment és de 48 m2 segons projecte tècnic
presentat.
Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, etc.
Caldrà mantenir sense ús l’espai posterior de l’establiment d’acord amb el
projecte tècnic presentat. En cas que s’utilitzi com a magatzem caldrà fer la
legalització corresponent i tenir en compte que si la càrrega foc és superior a 425
Mj/m2 es considerarà local de risc especial i caldrà sectoritzar adequadament
segons CTE-SI.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

Marc Solsona Aixala

en

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

h)
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9.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM.: 2544-6-2018. DESCRIPCIÓ: OFICINA
TÈCNICA I ADMINISTRATIVA. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 55,
LOCAL 2. TITULAR: PREVINTEGRAL, SLU.

En data 19 d’octubre de 2018, el Sr. Eduard Ezquer, en representació de la societat
Previntegral, SLU, presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració responsable de
l’establiment dedicat a oficina tècnica i administrativa a l’avinguda de la Pau, 55, local 2.
En data 13 de desembre de 2018 presenta el certificat tècnic de Declaració responsable
degudament signat.

02/05/2019 SECRETARI

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. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 13 de
desembre de 2018, següent:
Número d’expedient: 2544-6-2018
Titular: PREVINTEGRAL, SLU
Denominació: oficina tècnica i administrativa
Emplaçament: avinguda de la Pau, 55, local 2

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total de 167,03m2.
- Les altures mínimes interiors seran de 2,5m d’acord amb el Real Decret 486/1997, de
14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs
de treball.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
10.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2544-7-2019.
DESCRIPCIÓ: FARMÀCIA I LABORATORI D’ANÀLISI CLÍNIC. EMPLAÇAMENT:
PL. MANUEL BERTRAN, 5. TITULAR: NÚRIA FIGUEROLA ARGELICH.

Marc Solsona Aixala
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En data 11 de febrer de 2019, la Sra. Núria Figuerola Argelich presenta la comunicació de
canvi de nom amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment
destinat farmàcia i laboratori d’anàlisi clínic a la plaça de Manuel Bertran, 5.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 11 de febrer de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-7-2019
Titular: Núria Figuerola Argelich
Denominació: farmàcia i laboratori d’anàlisi clínic (canvi de nom)
Emplaçament: Pl. Manuel Bertran, 5
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Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1412/2001
autoritzada a la Comissió de Govern del 5 d’abril del 2001.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total útil de 110m2.
Autorització de canvi de nom del Departament de Salut, tant de l’oficina de farmàcia
com del laboratori clínic.
Sol·licitud de canvi de nom d’obertura d’establiment obligat a disposar de mesures
de seguretat privada, gestionat pel Departament d’Interior.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

Antoni Garcia Jiménez
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11.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM.: 2544-9-2019. DESCRIPCIÓ: VENDA AL
DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS. EMPLAÇAMENT: CARRER D’ARBECA, 3,
LOCAL 1. TITULAR: ROSER TIMONEDA MELGOSA.

En data 15 de febrer de 2019 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a la venda al detall de roba i complements al carrer
d’Arbeca, 3, local 1.
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. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 15 de
febrer de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-9-2019
Titular: Roser Timoneda Melgosa
Denominació: venda al detall de roba i complements
Emplaçament: carrer d’Arbeca, 3, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.

Marc Solsona Aixala
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Determinacions:
- Superfície construïda total de 110,92m2 i útil total de 100 m2.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
12.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM.: 2544-5-2019. DESCRIPCIÓ: VENDA AL
DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS. EMPLAÇAMENT: CARRER BALMES, 3,
LOCAL. TITULAR: GEORGIANA ANDRA BISU.

En data 6 de febrer de 2019 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a la venda al detall de roba i complements al carrer
Balmes, 3.
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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. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 6 de
febrer de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-5-2019
Titular: Georgiana Andra BISU
Denominació: venda al detall de roba i complements
Emplaçament: carrer Balmes, 3, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

02/05/2019 SECRETARI

Determinacions:
- Superfície construïda total de 67m2.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
13.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2544-62019 (2568/36/2017). DESCRIPCIÓ: CENTRE ACADÈMIC D’ENSENYAMENT NO
REGLAT. EMPLAÇAMENT: CARRER MURALLA, 2, 2N. TITULAR: L’ACADÈMIA,
SCP.

En data 25 d’agost de 2017 la Sra. Imma Garrofé, en representació de l’Acadèmia, SCP,
presenta la comunicació prèvia per a l’activitat de centre acadèmic d’ensenyament no reglat
al carrer Muralla, 2, 2n. Que després de realitzar les obres necessàries per adequar la
instal·lació, en data 15 de gener de 2019, presenta el corresponent certificat emès per tècnic
competent.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-6-2019 (2568/36/2017)
Titular: L’ACADÈMIC, SCP
Denominació: centre acadèmic d’ensenyament no reglat
Emplaçament: C/ Muralla, 2, 2n

30/04/2019 ALCALDE

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

L’ACADÈMIA, SCP
CENTRE ACADÈMIC D’ENSENYAMENT NO REGLAT
C/ Muralla, 2, 2n. Mollerussa
2568/C/17
2544_6_2019

Marc Solsona Aixala
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En el T.M. de Mollerussa, el dia 7 de febrer de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2668/2017 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per per Eugeni Aparicio Tudela visat núm.
2017/02780 en data 24.08.17, així com la certificació tècnica signada pel mateix tècnic
visada núm. 2019/00119 en data 14.01.19.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 30.08.17 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)

02/05/2019 SECRETARI

Ld(7
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
-
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en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

60

50

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

-

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
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.
Residus: plàstic, paper, cartró i altres domèstics: dipositar en contenidors
municipals de recollida selectiva.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
La capacitat màxima a l’establiment és de 47 alumnes segons projecte tècnic
presentat.
Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, etc.
Les condicions de ventilació de l’establiment seran suficients i adequades a la
normativa vigent RITE.
Compliment de la Llei d’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

30/04/2019 ALCALDE
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Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

h)

-
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14.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.: 2544-2-2018
(2655/68/2018). DESCRIPCIÓ: VENDA DE MATERIAL DE FERRETERIA I
PARAMENT DE LA LLAR (AMPLIACIÓ). EMPLAÇAMENT: CARRER DE LLORENÇ
VILARÓ, 5, LOCALS 5-6. TITULAR: RUBEN ARANDA PUBILL.

En data 15 de novembre de 2018 presenta la documentació necessària per a l’ampliació de
l’activitat al local adjacent, essent el tràmit una comunicació prèvia amb declaració
responsable d’activitats innòcues de l’establiment dedicat a la venda de material de ferreteria
i parament de la llar al carrer de Llorenç Vilaró, 5, locals 5-6.

02/05/2019 SECRETARI

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. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 15 de
novembre de 2018, següent:
Número d’expedient: 2544-2-2018 (2655/68/2018)
Titular: Ruben ARANDA PUBILL
Denominació: venda de material de ferreteria i parament de la llar (ampliació)
Emplaçament: carrer de Llorenç Vilaró, 5, locals 5-6

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

Segon. Donar de baixa l’expedient d’activitats núm. 2607/18 que es va donar conformitat a
la Junta de Govern del dia 22 de març de 2018.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total de 112,38m2 i útil de venda de 75m2.
- Tots els residus no domèstics que generi l’activitat es gestionaran a través d’empresa
autoritzada.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

30/04/2019 ALCALDE

15.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT RECREATIVES. EXPEDIENT
NÚM.: 2566-5-2018 (2625/18), BAR RESTAURANT AMB VENDA DE
PRODUCTES ECOLÒGICS, C/ ARBECA, 14, LOCAL, A PETICIÓ DE FONFRÍAS I
ROCA, SL.

En data 12 de juny de 2018, la Sra. Josefa Fonfrías, en representació de Fonfrías i Roca, SL
presenta la comunicació de canvi de nom amb declaració responsable de l’exercici d’activitat
recreativa per a l’establiment destinat a bar restaurant amb venda de productes ecològics al
carrer d’Arbeca, 14, local.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:

Marc Solsona Aixala
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Número d’expedient: 2566-8-2018 (2625/35/2018)
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Titular: FRONFRÍAS I ROCA, SL
Denominació: bar restaurant amb venda de productes ecològics
Emplaçament: carrer d’Arbeca, 14, local
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2407/15 autoritzada
a la Junta de Govern de 5 de març de 2015.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

Antoni Garcia Jiménez
30/04/2019 ALCALDE
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TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

“INFORME RESOLUCIÓ:
FONFRIAS I ROCA, S.L.
BAR RESTAURANT AMB VENDA DE PRODUCTES ECOLÒGICS
C/ Arbeca núm. 14 Mollerussa
2566-8-2018 (2625/18)

NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 10 de gener de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada i l’esmena de les deficiències detectades en
l’acta de comprovació referida a l’expedient 2625/2018 de canvi de nom de l’expedient
anterior instat per Daniel Esteban Urbina Pinochet (exp. 798/2015) i de modificació de
l’establiment.
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la presentació de la memòria tècnica de la modificació redactada per Carles Pastor
Calasanz en data 05.06.2018, l’annex de 07.11.2018 i la certificació tècnica de comunicació
d’activitats acreditativa de compliment de la normativa vigent signada pel mateix tècnic en
data 17.09.2018.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de
menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i
sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Marc Solsona Aixala
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d’oficines
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h – 23

h)

Ln(23

h – 7

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
60
50
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
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Le(21

Hospitalari
Educatiu o cultural

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7
h)

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

35
30
35
40
40
35
35

h)

35
30
35
40
40
35
35

h)

30

30

30

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

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.
En cas que es sobrepassin els límits màxims de soroll a l’habitatge situat sobre
l’activitat, caldrà insonoritzar adequadament tot el sostre de l’establiment.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors
de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor
autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
En el cas que la potència de la cuina sigui superior a 20 kW caldrà instal·lar un
sistema d’extinció automàtic per tal que aquest espai no es consideri 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.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar
restaurant i venda minorista.
Cal garantir la correcta renovació d’aire a l’establiment.
-
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-ALTRES
-

-

-
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L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir
de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable
mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials
en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim de tot l’establiment inclosa la terrassa: 50 persones.
Només s’autoritza la utilització de 32,34 m2 de la terrassa exterior (6,56 m x
4,93 m), d’acord amb el projecte tècnic presentat. La resta de l’espai exterior
estarà delimitat, es mantindrà sense ús i sense accés per part del públic.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi
restin subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació
elèctrica, climatització, gas natural, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els
controls periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

16. COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.0484/1983).
En data 30 de novembre de 2018 la Sra. Carmen Guerrero Molero comunica el cessament de
l’exercici d’activitats a l’establiment del carrer de Llorenç Vilaró, 3, local i demana la baixa i
deixar sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.

30/04/2019 ALCALDE

En data 24 de novembre de 1983, la Comissió de Govern va autoritzar l’exercici de l’activitat
al local esmentat per a la venda al detall de pa.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats, en data 31.10.2018,
següent:
Número: 0484/83 (2544-5-2018)
Titular: Carmen GUERRERO MOLERO
Denominació: venda de pa
Emplaçament: carrer de Llorenç Vilaró, 3, local

Marc Solsona Aixala
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Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
17.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-1-2019.
DESCRIPCIÓ: BAR. EMPLAÇAMENT: PLAÇA MANUEL BERTRAN, 14, LOCAL.
TITULAR: MIGUEL GARCIA MALAVE.

En data 19 de febrer de 2019, el Sr. Miguel García Malavé presenta la comunicació de canvi
de nom per a l’establiment destinat a bar del local de la plaça Manuel Bertran, 14.
Vistos els informes la Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana,
ACORDA:

02/05/2019 SECRETARI

Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 19 de febrer de 2019, següent:
Número d’expedient: 2575-1-2019
Titular: Miguel GARCIA MALAVE
Denominació: bar (canvi de nom)
Emplaçament: Pl. Ajuntament, 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1592/04 autoritzada
a la Comissió de Govern de 29 de gener de 2004.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
MIGUEL GARCÍA MALAVÉ
ACTIVITAT:
BAR
EMPLAÇAMENT:
Plaça Manuel Bertran núm. 14 Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: García Pérez, S.C.P. (exp. 1592/2004)
EXPEDIENT:
2575-1-2019
NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 11 d’abril de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2575-1-19 tramitat en règim de comunicació de canvi de nom d’activitats, de
l’expedient anterior instat per García Pérez, S.C.P. (exp. 1592/2004).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
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BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
-

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21
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h)

-

Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

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

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25*
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25*
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
*Par activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A)
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors
de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor
autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
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-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir
de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable
mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials
en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim de tot l’establiment: 46 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 instal·lació
elèctrica, gas, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics
d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS
CADA 4 ANYS.”
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

30/04/2019 ALCALDE

18.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM I MODIFICACIÓ, EXPEDIENT NÚM. 2544-22019
(2518/16).
DESCRIPCIÓ:
SUPERMERCAT
D’ALIMENTACIÓ
AMB
APARCAMENT DE VEHICLES. EMPLAÇAMENT: CARRER BELIANES, 2. TITULAR:
CONDIS SUPERMERCAT, SA.

En data 21 de setembre de 2016, el Sr. Josep Manel Piñana Sanchez, en representació de
Condis Supermercat, SA presenta la comunicació de canvi de nom i ampliació de l’exercici de
l’activitat per a l’establiment destinat a supermercat d’alimentació amb aparcament de
vehicles, al carrer Belianes, 2.
En data 16 de gener de 2019 presenta el corresponent certificat tècnic acreditatiu del
compliment de la normativa vigent, després d’haver realitzat les obres i tràmits de
condicionament sol·licitats.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Vistos els informes la Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana,
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ACORDA:
Primer. Donar la conformitat del canvi de nom i ampliació de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-2-2019 (2518/16)
Titular: CONDIS SUPERMERCAT, SA
Denominació: supermercat d’alimentació amb aparcament de vehicles
Emplaçament: C/ Belianes, 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1248/98 autoritzada
a la Comissió de Govern de 9 de juliol de 1998.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
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“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:

CONDIS SUPERMERCAT, S.A.
SUPERMERCAT D’ALIMENTACIÓ AMB APARCAMENT DE
VEHICLES
EMPLAÇAMENT:
C/ Belianes núm. 2
Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Germans Capell Caballol, S.L. (exp. 1248/1998)
EXPEDIENT:
2518/2016

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

30/04/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2

NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

X

CANVI DE NOM X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 31 de gener de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, atesa la documentació presentada referida a l’expedient 2518/2016 tramitat en
règim de comunicació de canvi de nom i modificació per ampliació de zona de
magatzem i redistribució interior.
Es comprova favorablement el projecte de redactat per Jordi Cañas Guerra visat núm.
2016911294 en data 14.09.16 i l’annex al projecte visat núm. 2017900248 de data
10.01.17.
Així mateix, es verifica favorablement la certificació tècnica acreditativa de compliment de la
normativa vigent signada en data 08.01.2019.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 29.09.16 de caràcter favorable.
Vist l’informe de prevenció d’incendis Favorable emès en data 04.10.16 per la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i el Certificat d’acte de comprovació
favorable signat per Ricard Ventosa Serra, tècnic de Aucatel, en data 04.12.2018.
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 que
emeti l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot incorporant-se les
següents prescripcions:
-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:
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
-

Antoni Garcia Jiménez
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en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

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
confrontant

Signatura 1 de 2

Le(21

d’immissió

local

Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23

h – 7

h)

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

30

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls,vibracions, fums i olors caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’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.
Compliment de la normativa de contaminació lluminosa en l’enllumenat de les
zones exteriors: Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera: fums i olors del forn de pa i obradors: extractors i
xemeneies d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
orgànics: containers propis de magatzematge i posterior recollida municipal
paper, cartró i plàstic: magatzematge adequat i recollida per gestor
autoritzat.
residus origen animal i decomisos: magatzematge refrigerat fins recollida
gestor autoritzat.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en cas
d’evacuació.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes
a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
-
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-ALTRES
-

-
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-

-

-

Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
PRESCRIPCIONS GENERALS:
Establiment comercial mitjà (MEC) amb superfície de venda de 959,9 m2 amb
dotació d’aparcament de 64 places que no fa modificacions respecte llicència
actual.
La superfície útil de la zona de degustació de pastisseria no podrà superar els 9
m2 per tal de no suposar més del 33% de la superfície de venda de l’espai.
Caldrà garantir en tot moment la disponibilitat dels espais i l’accés en tot
moment:
- a la zona interior posterior de càrrega i descàrrega de mercaderies
-a la zona d’evacuació fins al carrer de les sortides d’emergència per a vianants
posteriors del local, que estaran correctament separades i senyalitzades respecte
del carril de sortida de vehicles de l’aparcament, d’acord amb el projecte tècnic
presentat i el CTE SUA7 de seguretat davant risc per vehicles en moviment.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica,
climatització, frigorífica, aparells elevadors, etc.
Compliment de la normativa d’accessibilitat: itinerari adaptat, cambra higiènica
adaptada, places pàrquing adaptades i ascensor adaptat. Les portes dels WC
adaptats han de ser corredores o obrir en el sentit d’evacuació.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
19.

LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES. UEC MOLLERUSSA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Laura Lopez Caballero, en representació de
UEC MOLLERUSSA, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses en
aquest dia a la Plaça de l’Ajuntament, durant la Diada de Sant Jordi, 2019.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:

30/04/2019 ALCALDE

Primer. Autoritzar a Laura Lopez Caballero, en representació de UEC MOLLERUSSA, la
instal·lació d’una parada de venda de roses a la plaça de l’Ajuntament, durant la Diada de
Sant Jordi 2019.
Segon. Atenent al contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:




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

Marc Solsona Aixala

20.

Signatura 1 de 2

Només es lliurarà una autorització per entitat.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà a la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES DE INS. TERRES DE PONENT.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Joan Ferran Llopart, en representació de INS.
TERRES DE PONENT, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses en
aquest dia a la Plaça de l’Ajuntament, durant la Diada de Sant Jordi, 2019.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Joan Ferran Llopart, en representació de INS. TERRES DE PONENT, la
instal·lació d’una parada de venda de roses a la plaça de l’Ajuntament, durant la Diada de
Sant Jordi 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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Segon. Atenent al contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:

Només es lliurarà una autorització per entitat.

Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà a la plaça de l’Ajuntament.

Resta prohibida la venda itinerant.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
21.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 28 DE
JUNY DE 2019 PER SOL·CITIADA PER ROBERT FARRÀ PALLEROLS.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Farrà Pallerols, en representació
de Federació Catalana de Futbol, en què demana autorització per utilitzar el Teatre de
l’Amistat el dia 28 de juny de 2019, per realitzar l’Assemblea General Ordinària de la
Temporada 2018/2019.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:

Marc Solsona Aixala
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Primer. Autoritzar a la Federació Catalana de Futbol, a la utilització del Teatre de l’Amistat el
dia 28 de juny de 2019, per realitzar l’Assemblea General Ordinària de la Temporada
2018/2019.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
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Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2
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Signatura 2 de 2

02/05/2019 SECRETARI



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

SERVEIS EXTRAORDINARIS
DESEMBRE 2018

BRIGADA

MUNICIPAL

JUNY,

JULIOL

I

Atès els serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats durant el
període comprès entre els mesos de juny, juliol i desembre de 2018.
Examinada la proposta de la Regidoria; considerant llur procedència i vist l’informe
d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:

02/05/2019 SECRETARI

Primer.- Aprovar els serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els mesos de juny, juliol i desembre de 2018, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS
Jordi Nabau Mata
TOTAL ÀREA

2.575,08 €
2.575,08 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en el informe obrant en el respectiu expedient.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD PERMÍS DE PATERNITAT SR. MENDOZA GONZALEZ, VICTOR

D’acord amb la sol·licitud presentada pel Sr. MENDOZA GONZALEZ, VICTOR, registre
d’entrada núm. 2019/5647, relativa a la petició de la cinquena setmana del permís de
paternitat per motiu del naixement del seu fill o filla.
Atès que va realitzar les quatre setmanes consecutives del 27/05/2019 al 2/06/2019
autoritzades per Decret de l’Alcaldia RES 2018/59 de 21 de desembre, d’acord amb
l’establert a la disposició final trenta vuitena, u, 7 de la LPGE 2018 que modifica el Text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel RDL 5/2015, de 30
d’octubre (art 49c).

30/04/2019 ALCALDE

La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar que el Sr. MENDOZA GONZALEZ, VICTOR, integrant de la plantilla de
personal funcionari, agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, gaudeixi de la
setmana cinquena per permís de paternitat, d’acord amb la normativa al respecte.
Segon. La data de realització serà del 27/05/2019 al 2/06/20173 (7dies), ambdós
inclusivament. El treballador té dret a la suspensió del contracte per paternitat durant el
permís.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada, amb oferiment dels recursos legals
oportuns i comunicar-li que haurà d’incorporar-se al lloc de treball el dia hàbil següent a la
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finalització del permís. Igualment es donarà trasllat a la Regidoria de Personal, contractació
de personal, àrea econòmica i àrea de Seguretat Ciutadana als efectes oportuns.

24.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 7/2019

Vista la relació núm. 7/2019 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable
trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de gestió
tributària i recaptació municipal, que inclou 22 expedients i que importa la quantitat
1.281,24 €.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

02/05/2019 SECRETARI

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 7/2019, corresponent al període entre els dies 11 al 24 de març de 2019.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.

25.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 8/2019

Vista la relació núm. 8/2019 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable
trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de gestió
tributària i recaptació municipal, que inclou 26 expedients i que importa la quantitat 902,04
€.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:

30/04/2019 ALCALDE

Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 8/2019, corresponent al període entre els dies 25 de març al 7 d’abril de 2019.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
26.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 4/2019

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Vista la relació núm. 4/2019 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 3 expedients i que
importa la quantitat de 5.512,95 €.
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Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
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:

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

02/05/2019 SECRETARI

Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 4/2019, 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.
27.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

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

27.1.-LLICÈNCIES D’OBRES.-

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

30/04/2019 ALCALDE

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 0,00 €.
ANNEX I:
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Sol·licituds d’obres autoritzades

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

83/2019
ASSOCIACION ANNOUR
C/ MOLI, 13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

02/05/2019 SECRETARI

27.2.- LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES DE INS. LA SERRA.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Ignasi Serret Palau, en representació de INS.
LA SERRA, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses de xuxes i
de sabó en aquest dia a la Plaça de l’Ajuntament, durant la Diada de Sant Jordi, 2019.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Ignasi Serret Palau, en representació de INS. LA SERRA, la instal·lació
d’una parada de venda de roses de xuxes i de sabó a la plaça de l’Ajuntament, durant la
Diada de Sant Jordi 2019.
Segon. Atenent al contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:




Només es lliurarà una autorització per entitat.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà a la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

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

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

30/04/2019 ALCALDE

27.3.- LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES. MES KE FLORS
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Paqui Castro Ureña, en representació de MES
KE FLORS, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses en aquest
dia davant del seu establiment, a l’avinguda del Canal, 8A, durant la Diada de Sant Jordi,
2019.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:
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Primer. Autoritzar a Paqui Castro Ureña, en representació de MES KE FLORS, la instal·lació
d’una parada de venda de roses davant del seu establiment, a l’Avinguda del Canal núm. 8A,
durant la Diada de Sant Jordi, 2019.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
27.4.- LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES. LA REGALINA

Antoni Garcia Jiménez
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Cristina Muñoz Bajo, en representació de LA
REGALINA, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses en aquest
dia davant del seu establiment, al carrer Jacint Verdaguer, 8, durant la Diada de Sant Jordi,
2019.
Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Cristina Muñoz Bajo, en representació de LA REGALINA, la instal·lació
d’una parada de venda de roses davant del seu establiment, al carrer Jacint Verdaguer, 8,
durant la Diada de Sant Jordi, 2019.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
27.5.- LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE
VENDA DE ROSES. FLORISTERIA MONTSE
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Montse Valls Font, en representació de
FLORISTERIA MONTSE, en què demana autorització per posar una parada de venda de roses
en aquest dia davant de l’establiment de Cal Roig, al carrer Jacint Verdaguer, durant la Diada
de Sant Jordi, 2019.

30/04/2019 ALCALDE

Atesa la petició, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet
cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Montse Valls Font, en representació de FLORISTERIA MONTSE, la
instal·lació d’una parada de venda de roses davant de l’establiment de Cal Roig, al carrer
Jacint Verdaguer, durant la Diada de Sant Jordi, 2019.
Segon. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
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27.6.-AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 25 D’ABRIL DE 2019 (9h. a 14 h.) PEL CENTRE DE RECURSOS
PEDAGÒGICS, PER L’ACTIVITAT IV TROBADA SARDANISTA DE CENTRES
EDUCATIUS DE MOLLERUSSA, PLA EDUCATIU DE L’ENTORN

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres Pubill, en representació
del Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Pl.
de l’Ajuntament i divers material pel dia 25 d’abril de 2019 (9h. a 14h.), per l’activitat IV
Trobada sardanista de centres educatius de Mollerussa, Pla Educatiu de l’Entorn.
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. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, autorització per utilitzar l’espai de la
Pl. de l’Ajuntament pel dia 25 d’abril de 2019 (9h. a 14h.), per l’activitat IV Trobada
sardanista de centres educatius de Mollerussa, Pla Educatiu de l’Entorn.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
-

Entarimat (8m. ample x 4 m. fons).
350 cadires i 6 taules.
Carpa de 6m. x 3m.
Tancament amb valles.
Equip amb connexions de llum i megafonia amb micròfons i ordinador de reproducció.

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
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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 encendre cap tipus de foc
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures els recorreguts d’emergència
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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27.7.- AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. PLAÇA MAJOR I DIVERS MATERIAL PEL
DIA 18 D’ABRIL DE 2019 (18h. a 21h.) PEL GRUP MUNICIPAL ERC Mollerussa, PER
L’ACTE GENERALS 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Engelbert Montalà Plà, en representació
del Grup Municipal ERC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Pl.
Major i divers material pel dia 18 d’abril de 2019 (18h. a 21h.), per l’acte Generals 2019.
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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.
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. Autoritzar al Grup Municipal ERC Mollerussa, autorització per utilitzar l’espai de la Pl.
Major i divers material pel dia 18 d’abril de 2019 (18h. a 21h.), per l’acte Generals 2019.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- Entarimat (baix-petit)
- 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.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

ff97391feda04da092117a1ec2fe598a001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______





Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

02/05/2019 SECRETARI



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

30/04/2019 ALCALDE

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
27.8.- AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS. SALA TEATRE L’AMISTAT I DIVERS
MATERIAL PEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019 PER L’ORFEÓ RENAIXENÇA, PER
L’ACTIVITAT CONCERT DE SANT ISIDORI 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep M. Ezquer Ibañez, en representació
de l’Orfeó Renaixença, en què demana autorització per utilitzar l’espai Sala Teatre l’Amistat i
divers material pel dia 28 d’abril de 2019, per l’activitat concert de Sant Isidori 2019.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
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Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

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 de l’Orfeó Renaixença
per la realització Concert de Sant Isidori 2019.

Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala
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Segon. Autoritzar a l’Orfeó Renaixença, autorització per utilitzar l’espai del Teatre l’Amistat
pel dia 28 d’abril de 2019 (a les 18,30h.), per l’activitat concert de Sant Isidori 2019.
Així mateix, s’acorda facilitar-los:
- Un piano vertical (No electrònic)
- Grades a diferents nivells de l’escenari
- Megafonia i equip de so
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.

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

Antoni Garcia Jiménez
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Compensació de despeses

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

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

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

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Tenir localitzats extintors i BIEs
-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.

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