AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 11 de juliol de 2019.
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé Cirés
i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, amb

l’abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirés en la llicència d’obres núm. 02/2019 sobre la
qual acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents ,
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 6951,96 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

02/2019
M.V., R.
C/ BELLVIS 9-10
3.312,06
1.656,03
11,50
1.656,03
242,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

93/2019
D.F., R.
AV.CATALUNYA, 17
1.228,59
614,29
11,50
0,00
150,00

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

189/2019
E.R., G.
AV.NEGRALS, 20
60,00
30,00
0,00
0,00
0,00

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

194/2019
R.G., T.
C/ BALMES 21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

197/2019
R.P., J.L.
C/ LLUIS COMPANYS 60
16,00
12,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. Llicències d'Obres 2019/198
PRESENTADA PER ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, JOSE MORENO
MORENO EN REPRESENTACIÓ

Examinada la sol·licitud de llicència instada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU,
número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2019-11996 de data 8 de juliol de
2019, per a l'execució de la següent obra:
Realitzar instal·lació de nova caixa BT, obertura i reposició de 4m de rasa en vorera per
efectuar la connexió de la nova caixa, i nova línia d’entrada i sortida a la nova caixa de BT.
Les obres es realitzaran al Camí d’Arbeca 35.
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El pressupost de les obres a realitzar ascendeix a un total de 899,28 €
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.

2a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

3a.

El termini per a iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les és d’un mes. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podrán iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

4a.

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

5a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
o

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més
convenient.

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
TOTAL

899,28
17,99
12,00
---------------29,99

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres 2019/198, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions
establertes amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de 29,99
euros.
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Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA, A L’AVINGUDA
JAUME I, 6 AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 4210509CG2141S0001SL, FETA PER
JAUME FUSTÉ QUINTILLÀ. EXPEDIENT NÚM.: 2019/02(bis).

Vista la documentació presentada pel Sr. , sol·licitant, a l’empara dels articles 187.2 r) i 197
del DLg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la a Llei d’urbanisme i concordants
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que desplega l’anterior, llicència municipal per a
procedir a la constitució d’un règim de propietat horitzontal simple de la finca registral 1.113,
amb la referència cadastral següent: 4210509CG2141S0001SL, ubicada a l’avinguda Jaume
I, 6 de 25230 Mollerussa.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al Tom 2227, Llibre 158, foli 145,
Finca 1641.
Resultant que la constitució d’un règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement (NR 6/2019).
A la vista de la documentació incorporada a l’expedient de referència i dels informes lliurats
al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar a la persona interessada, LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR A
LA CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Expedient
número 02 (bis)/2019) a l’edifici ubicat a l’avinguda Jaume I, 6, de 25230 Mollerussa que es
correspon amb la finca registral 1641, amb la referència cadastral 4210509CG2141S0001SL,
conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els extrems següents:
1. Que segons el que es determina a l’article 31 D64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la documentació
necessària per a l’autorització d’una llicència de modificació del règim de propietat
horitzontal d’un immoble consistirà en:
-

-

-

-

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les
determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o
altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i
ús urbanístic.
Nota simple o certificació del registre de la propietat on consti la descripció de la
finca o edificació.

La proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre
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d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
2. La documentació tècnica que s’aporta, la redactat David Graus Robinat, arquitecte
tècnic, i consisteix en:
- Memòria descriptiva on es fa constar l’estat actual de l’edifici i les diferents entitats
en els que es pretén dividir
- Plànols a escala adequada de les diferents plantes i entitats de l’immoble que
corresponen a les diferents entitats en les que es pretén dividir.
- Nota simple
- Proforma de l’escriptura de divisió horitzontal.
3. Fem constar que els terrenys on es situa la vivenda estan classificats com a sòl urbà i
qualificats com a clau 2, zona d’ordenació en illa tancada, per tant en compliment al
article 146.4.3 del POUM vigent, la densitat d’habitatges ha de ser d’1 habitatge cada
90 m2 de sostre i no s’admetran habitatges inferiors a 90 m2 construïts amb parts
comunes. En els plànols adjunts es fa constar que la superfície construïda de les
vivendes amb parts comunes es superior als 90 m2, per tant, entenem que es dona
compliment aquest paràmetre.
4. En la documentació aportada les característiques i superfície dels lots resultants, que
coincideixen amb la de la proforma de l’escriptura de modificació de la divisió
horitzontal, resulten:
Segons memòria

Segons proforma

229,25 m2

229,25 m2

Superfície útil
Quota participació
Superfície pati
Entitat 2 (planta primera)
Superfície construïda

199,40 m2
27,50 %
49,23 m2

199,40 m2
27,5 %
49,23 m2

159,42 m2

159,42 m2

Superfície útil
Superfície elements comuns
Superfície
construïda
amb
elements comuns
Superfície balcó, pati interior i
terrassa
Quota participació
Entitat 3 (planta segona)
Superfície construïda
Superfície útil
Superfície elements comuns
Superfície
construïda
amb
elements comuns
Superfície balcó, pati interior i

138,63 m2
26,37 m2
185,79 m2

138,63 m2
26,37 m2
185,79 m2

9,20 m2, 17,50 m2,
48,01 m2
35 %

9,20 m2,
48,01 m2
35 %

127,72 m2
111,06 m2
22,60 m2
150,32 m2

127,72 m2
111,06 m2
22,60 m2
150,32 m2

9,20 m2, 17,50 m2,

9,20

Entitat 1 (planta baixa)
Superfície construïda

m2,

17,50

m2,

17,50

m2,
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terrassa
Quota participació
Entitat 4 (traster)
Superfície construïda
Superfície útil
Superfície elements comuns
Superfície
construïda
amb
elements comuns
Quota participació

29,70 m2
30 %

29,70 m2
30 %

41,30 m2
33,81 m2
5,65 m2
46,95 m2

41,30 m2
33,81 m2
5,65 m2
46,95 m2

7,5 %

7,5 %

CONCLUSIO
Atès tot el que s’ha dit fins ara, INFORMEM FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència
de divisió horitzontal objecte d’aquest informe.


La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst als articles 239.2 i 249 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’0rdenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart. Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.”
-------------------------5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE CLOR PER
A LES PISCINES D’ESTIU. TEMPORADA 2019.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de productes químics destinats a les
piscines municipals descobertes, a l’objecte de mantenir les condicions higièniques de l’aigua
durant la temporada de l’estiu 2019.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
24311900-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
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De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de l’empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTI, SA. L’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcladia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR del SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES
QUÍMICS PER ESTIU 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa amb càrrec al vigent
pressupost municipal exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de l’empresa
SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTI, SA amb el CIF: A-08970071, en els termes i
condicions que es detallen seguidament:


La retribució del contracte: 6.138,49 € (IVA inclòs)
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del
subministrament en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura
per l’òrgan competent.



Durada del contracte:
La durada del contracte serà coincident amb la temporada d’estiu de les piscines
municipals descobertes, entre el mes de juny i el mes de setembre de 2019.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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6.

LLICÈNCIA D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA, EXP. NÚM. 2566-4-2019 A
PETICIÓ DE RISTOL, SL; ESPECTACLE DE MÚSICA ELECTRÓNICA; PARC DE LA
SERRA.

Atesa la sol·licitud de llicència d’activitat extraordinària, relativa a l’expedient següent:
EXPEDIENT D’ACTIVITAT NÚMERO: 2566-4-2019
Titular de l’activitat: RISTOL, SL
Denominació: espectacle de música electrònica
Emplaçament: Parc de la Serra
Resultant que l’esmentat expedient ha estat sotmès a la tramitació preceptiva prevista en la
legislació vigent.
En virtut de quant s’ha exposat; a la vista de l’expedient tramitat i els informes que en el
mateix s’hi incorporen, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar llicència d’activitat extraordinària (Referència d’expedient núm. 2566-42019) a RISTOL, SL, per a l’exercici de l’activitat denominada espectacle de música
electrònica, al Parc de la Serra, conforme les prescripcions indicades en l’informe proposta de
resolució dels serveis tècnics lliurat en data 27 de juny de 2019, les quals s’incorporen com a
part integrant de la llicència, i que són les següents:
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

RISTOL SL
ESPECTACLE DE MÚSICA ELECTRÒNICA
Parc de la Serra (zona barbacoes)
2566-4-2019

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

X

Mollerussa

HOMOLOGACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ

En relació amb els tràmits de competència municipal per a l’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA
D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA de referència, arrel de la documentació aportada a
l’expedient s’informa FAVORABLEMENT sempre que es compleixin totes les determinacions
incorporades a la documentació tècnica presentada, CONDICIONANT L’ESDEVENIMENT a la
disposició per part dels organitzadors de la documentació acreditativa dels aspectes
següents:
- Certificat tècnic d’adequació de l’activitat a la memòria tècnica signada per Carlos
Tagarro Rich de 03.04.2019, que inclogui l’avaluació favorable acústica in situ de
l’activitat. En cas de molèsties per sorolls caldrà instal·lar limitadors de so i/o
pantalles acústiques.
- Certificat tècnic signat per Carlos Tagarro Rich d’adequació de prevenció i seguretat
en cas d’incendi (model SP 09) i compliment dels condicionants de l’informe
preventiu emès per la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i
Salvaments de 26.06.2019:
o Els generadors estaran separats 5 metres dels escenaris o altres elements
que poguessin iniciar la combustió.
o L’amplada lliure de les sortides d’evacuació estaran lliures d’obstacles o
altres elements que puguin dificultar l’evacuació.
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Els elements tèxtils com per exemple carpes seran de classe M2 d’acord amb
el punt 4.3 de la Secció SI1 del CTE DB SI.
o Caldrà complementar la dotació d’extintors en els escenaris, barres i
barbacoes de manera que no hi hagi cap punt a menys de 15 m fins arribar a
un extintor d’acord amb el RD 513/2017.
o Es senyalitzarà els recorreguts d’evacuació fins a les sortides de recinte
d’acord amb el punt 7 de la secció SI 3 del CTE DB SI.
o El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la
reglamentació d’aplicació.
Declaració responsable d’assegurança de responsabilitat civil de 2.000.000 euros de
cobertura i rebut de pagament.
Declaració responsable sanitària d’activitats alimentàries, pel servei de bar de
l’activitat, i compliment de les condicions següents:
o Disposició d’un punt d’abastament d’aigua per a la higiene del personal i dels
estris.
o Plats, gots i coberts d’un sol ús.
o Contenidors de deixalles amb tancament hermètic.
o Formació en manipulació del personal de les barres i preparació d’aliments.
o Emmagatzematge refrigerat dels aliments.
o Control de neteja i desinfecció generals.
o Tenir en compte les recomanacions de la “Guia de pràctiques correctes
d’higiene per als establiments de restauració mòbils” del Departament de
Salut.
Butlletins de revisió de seguretat industrial dels elements instal·lació elèctrica,
generadors, gas, etc.
Tots els residus que es generin a l’activitat es recolliran en recipients d’escombraries
habilitats dins del recinte i es gestionaran de forma adequada.
Adequació dels accessos a les zones d’aparcament, senyalització i acreditació de
disponibilitat dels espais no municipals.
Contracte de lloguer de les 34 cabines de WC amb lavabo i 3 cabines WC adaptades.
Contractes del personal de control d’accés, del de vigilància de seguretat privada i
del personal de control de les zones d’aparcament.
Contracte de l’ambulància assistencial classe B medicalitzada.
Contracte de neteja dels espais posterior a l’esdeveniment.
Aforament màxim = nombre màxim entrades venudes: 4.800 persones.
o

-

-

Es lliura aquest informe als efectes oportuns i per tal que es notifiqui que els organitzadors
de l’espectacle o de l’activitat són responsables del compliment de les citades condicions, així
com dels requisits i reglamentacions que puguin ser exigits.”
Segon. Aprovar la liquidació de taxes per tramitació d’activitats i obertura d’establiment,
conforme l’Ordenança Fiscal núm. 11, per import de 150,00€.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
7.

DONAR COMPTE DE L’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE RISTOL
SL. EXP. PAU-EXTRA-1549-3-2019.

Atès el que disposa l’article 23 del Decret 30/2015, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
catàleg de serveis i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, segons el qual
correspon al personal tècnic de l’ajuntament elaborar un informe sobre el pla d’autoprotecció
i sobre les condicions d’autoprotecció de l’activitat, havent de comprovar el compliment dels
aspectes previstos a l’art. 5 del Decret, amb la finalitat de servir de base a l’homologació del
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Pla d’autoprotecció per la Comissió de Protecció Civil Municipal amb funcions delegades en la
Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa
En data 22.05.2019, es va realitzar la comunicació de l’afectació del pla d’autoprotecció i
també es va tramitar el pla d’autoprotecció Ristol SL, registrant les actuacions a la
plataforma digital HERMES, disposada per la Direcció General de Protecció Civil per a aquesta
finalitat.
D’acord amb el que s’estableix correspon a la Junta de Govern l’homologació d’aquest pla.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’homologació del pla d’autoprotecció de Ristol SL
(exp.PAU-EXTRA-1549-3-2019), d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el catàleg de serveis i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció, amb els condicionants següents:
“Dades bàsiques
Classificació Decret 30/2015: B.F.01.4: Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb
un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 persones i inferiors a
5.000 persones.
PAU ref. versió 1 _ data 22/5/2019_ redactat: Carlos Tagarro Rich (acreditat PAU local)
Valoració tècnica PAU
Superfície: 17.550 m2 aire lliure
Ocupació màxima: 4.800 públic i 199 treballadors
Zona confinament no definida, punt de reunió (10.000 m2) , punt de trobada i accessibilitat
serveis externs a entrada recinte.
Equips Emergència:
Quadre equips emergència: definits equip, càrrec, nom i cognoms, substituts.
Recursos humans a equips evacuació i confinament
Mitjans autoprotecció mínims (Annex III.1): activitat no obligada a disposar de mesures de
seguretat.
Mitjans sanitaris mínims (Annex III.2): 1 ambulància tipus B: SVB (1 ambulància
convencional i 2 tècnics en transport sanitari)
Mitjans de prevenció, extinció incendis i salvaments (Annex III.3): EPI: personal de
seguretat
Riscos externs:
Risc Vent fort: cancel·lació actuacions
Risc aeronàutic: prohibició dons i altres aparells voladors
Coordinació amb Pla de Protecció Civil de Mollerussa:
Activitat NO inclosa dins zones amb risc esfondrament
Activitat NO inclosa dins zones amb risc d’accidents associats a magatzematge de
productes perillosos
Activitat NO inclosa dins zones de risc especial de transport de mercaderies perilloses
Activitat SI considerada element vulnerable per risc específic de pública
concurrència: sector 3 de la zona “Recintes firals” i punt de reunió d’un espai “Festa
Major”.
Recomanacions R11 TIDPAU:
Hidrant a l’entorn immediat
Deficiències prèvies a la homologació
Atesa la valoració tècnica realitzada s’informa favorablement per a l’homologació del
PAU, amb els condicionants següents:
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Caldrà adequar l’accessibilitat del públic fins al punt de reunió en cas d’evacuació
d’emergència i acreditar la disponibilitat dels espais.
En cas de necessitat de confinament del públic assistent caldrà coordinar amb
Protecció civil i l’Ajuntament el trasllat als pavellons municipals.”

Segon. Registrar aquest acord a la plataforma digital HERMES, disposada per la Direcció
General de Protecció Civil.
Tercer. Aprovar la liquidació de taxes per tramitació d’activitats i obertura d’establiment,
conforme l’Ordenança Fiscal núm. 11, per import de 150,00€.”
8.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2544-262019. DESCRIPCIÓ: CENTRE DE FISIOTERÀPIA. EMPLAÇAMENT: AV.
BALAGUER, 23. TITULAR: ÈRIC SISTERÉ COLL.

En data 27 de maig de 2019, el Sr. S.C., E. presenta la comunicació prèvia per a l’activitat
de centre de fisioteràpia a l’avinguda de Balaguer, 23. En data 20 de juny 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
ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat en data 20 de juny de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-26-2019
Titular: Èric Sisteré Coll
Denominació: centre de fisioteràpia
Emplaçament: avinguda de Balaguer, 23
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:
NOVA ACTIVITAT X

S.C., E .
CENTRE DE FISIOTERÀPIA
Av. Balaguer núm. 23 Mollerussa
2544-26-19
AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 27 de juny de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-26-19 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Eugeni Aparicio Tudela visat núm.
2019/01919 de 24.05.2019, així com la certificació tècnica i annex signats per Eugeni
Aparicio Tudela visat núm. 2019/02375 de 20.06.2019.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 07.06.19 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 límit d’immissió en dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
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

Dependències

Valors límit d’immissió

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h)
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:
o paper, cartró i altres domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
o en cas que es generin residus sanitaris, caldrà magatzemar-los de forma
adequada i lliurar-los a gestor autoritzat
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
Correcta sectorització contra incendis de l’activitat respecte els usos residencials
veïns.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Autorització sanitària del Departament de Salut: Consulta de fisioteràpia.
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, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls
periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

-

-

9.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2544-302019. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL D’EQUIPS PER A LES TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC). EMPLAÇAMENT: CTRA.
MIRALCAMP, 1, LOCAL 6 (AV. DEL CANAL, 7, LOCAL 6). TITULAR:
VILATECNOLOGIA, SL.

En data 21 de juny de 2019, el Sr. M.K., en representació de Vilatecnologia, SL, presenta la
comunicació prèvia per a l’activitat de venda al detall d’equips per a les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a la carretera de Miralcamp, 1, local 6 (Av. del Canal, 7,
local 6).
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
ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat en data 21 de juny de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-30-2019
Titular: Vilatecnologia, SL
Denominació: venda al detall d’equips per a les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC)
Emplaçament: Ctra. de Miralcamp, 1, local 6 (Av. del Canal, 7, local 6).
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:

VILATECNOLOGIA, S.L.
VENDA AL DETALL D’EQUIPS PER A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ (TIC)
EMPLAÇAMENT: Av. del Canal núm. 7 local 6 Mollerussa
EXPEDIENT:
2544-30-2019
NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 4 de juliol de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-30-2019 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Engelbert Magriñà Aguilera en data juny
de 2019, així com la certificació tècnica signada per Engelbert Magriñà Aguilera visat núm.
2019/440610 en data 20.06.19.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 01.07.19 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:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
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
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari

local

Dependències

ús Sales d’estar
Dormitoris
i Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)
35
30
35
40
40
35

Le(21 h – 23 h)
35
30
35
40
40
35
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Ús
del
confrontant

-

-

10.

local

Dependències

Valors límit d’immissió

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)
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 envasos de plàstic, paper, cartró i altres domèstics: dipositar en
contenidors municipals de recollida selectiva.
o tots els residus no domèstics que generi l’activitat es gestionaran a
través d’empresa autoritzada.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
La superfície de venda de l’establiment és de 45,2 m 2 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.”

SOL·LICITUD SR. M.R., G., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS NÍNXOL
NÚM. 3.676 FILA 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.R., G., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre el nínxol núm. 3.676 fila 2ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

3.676

M.R., G.

2ª

Import
1.900,00

Títol

7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
11.

SOL·LICITUD SRA. G.M. M.C., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.513 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per G.M., M.C., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 3.513 fila 3ª del Cementiri Municipal.
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Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.513

G.M., M.C.

900,00

7,39

3ª

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
12.

SOL·LICITUD SR. J.A., X., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS NÍNXOLS
NÚMS. 3.531 I 3.535 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per J.A., X., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre els nínxols núms. 3.531 i 3.535 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.531
3.535

J.A., X.
J.A., X.

1.400,00
1.400,00

7,39
7,39

1ª
1ª

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
13.

SOL·LICITUD MARIA B.G., J., UTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT
DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOLS NÚMS. 1.395 I 2.528 FILES 5ª I 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per B.G., J., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre els nínxols 1.395 i 2.528 files 5ª i 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a
nom de la seva mare i el seu tiet segons Cartes de pagament 36 i 65 de 6 d’abril de 1974 i
31 de gener de 1992 respectivament.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
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exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol els nínxols 1.395 i
2.528 files 5ª i 2ª del cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
14.

SOL·LICITUD D.B., D., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT DRETS
FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.437A FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per D.B., D., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre el nínxol 2.437A fila 3ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom del seu
pare difunt D.C., E., segons Carta de Pagament 99 9 de febrer de 1994 i on estan inhumada
la seva mare B.A., A., difunta el dia 7 del mateix mes.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.437A fila 3ª del
cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
15.

SOL·LICITUD DE V.,M., F., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT DRETS
FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 902, 903, 907 I 908 FILES 2es I 3res, DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per de V.M., F., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre els nínxols 902, 903, 907 i 908 files 2es i 3res del cementiri municipal, que
en l’actualitat van a nom del seu tiet Joan Mallol Marsà, segons carta de pagament 43 de 4
de maig de 1964.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre els els nínxols 902, 903,
907 i 908 files 2es i 3res del cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
16.

SOL·LICITUD L.B., M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT DRETS
FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.498 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per R.B., M.L., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre el nínxol 2.498 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom
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del seu marit difunt M.C., J., segons Carta de Pagament 380 de 1 defebrer de 1996 i on
estan inhumada la seva mare política.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.498 fila 4ªdel
cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
17.

RENUNCIA ALS DRETS FUNERARIS DE LA SRA. J.E., M.A., SOBRE ELS NÍNXOLS
NÚM 15 I 106 FILES 5ª I 1ª, ZONA 1A DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. J.E., M.A., en què renuncia als drets funeraris sobre
els nínxols núm. 15 i 106 files 5ª i 1ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que manifesta els nínxols hi ha restes
funeràries, però no vol fer-se càrrec ni de les mateixes ni dels nínxols, la Junta de Govern,
en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer. Acceptar la renuncia de drets de la persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la anul·lació de la baixa en el padró fiscal corresponent.
18.

RENUNCIA ALS DRETS FUNERARIS DE LA SRA. LL.S., P., SOBRE EL NÍNXOL
NÚM 1.341 FILA 1ª, ZONA 1E DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. LL.S., P., en què renuncia als drets funeraris sobre
el nínxol núm. 1.341 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que manifesta els nínxols hi ha restes
funeràries, però no vol fer-se càrrec ni de les mateixes ni dels nínxols, la Junta de Govern,
en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de
21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus
membres ACORDA:
Primer. Acceptar la renuncia de drets de la persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes
en els llibres de registre, així com la anul·lació de la baixa en el padró fiscal corresponent.
19.

LES QUATRE LLUNES. EDICIÓ 2019.
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Es dona compte a la Junta de Govern que la Regidoria de Cultura, conjuntament amb
entitats culturals i associacions de la ciutat, ha organitzat l’activitat denominada “Les Quatre
Llunes”, que es desenvoluparà entre els dies 23 de juny i 9 d’agost, de 2019, en diversos
indrets de la ciutat. Les entitats i associacions que hi col·laboren són, Jovent de Mollerussa,
A.A. Xafatolls, Colla dels 69, Mollerussa Comercial, Escola Municipal de Música Mollerussa
Jordi Piqué, Boira-Experience, G.E. Serralada, Cia. El Celler d’Espectacles, Agrupació
Sardanista Mollerussa, Colla dels 50 i +, Orfeó Renaixença, Associació de Dones “Albada”,
Club Bàsquet Mollerussa, Amics i Amigues de la Banqueta, Delegació de la Cambra de
Comerç i Coral Veus del Pla.
Considerant la procedència de la proposta presentada, atesa la rellevància social, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats conferides i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb el programa de les activitats que, sota la
denominació “Les Quatre Llunes”, organitza la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Mollerussa, conjuntament amb diverses entitats culturals i esportives. Els dies, llocs i
activitats, són les següents:
DIA

LLOC

ACTIVITAT

JUNY
23/06/2019
23/06/2019
23/06/2019
28/06/2019
29/06/2019
29/06/2019
29/06/2019

carrers Mollerussa
Plaça de l’Ajuntament
Pavelló Pla d’Urgell
Carrers Mollerussa
Centre Cultural
Centre Cultural
Parc de La Serra

Correbars, recorregut amb batucada
Arribada de la flama del Canigó
Gran Revetlla de Sant Joan
Mollerussa Open Night
Concurs de Música de Cambra
Projecció pel·lícula “7 Raons per fugir”
Posta de sol al pa amb tomata

JULIOL
05/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
13/07/2019
18/07/2019
19/07/2019
20/07/2019
20/07/2019
26/07/2019
27/07/2019

Parc Municipal
Parc de la Serra
Casa Canal
C/Ciutat de Lleida
Jardí Casa Canal
Pl. de l’Orfeó/Pav. Pla d’Urgell
C/Ciutat de Lleida
Jardí Casa Canal
Pista Bàsquet – Parc Municipal
Salt del Duran
Places del centre ciutat
Jardí Casa Canal

Caminada a la Llum de la Lluna
Fita Alta Madness
Teatre
Ballada de Sardanes
Músics a l’ombra
Concert Orfeó Renaixença
Ballada de Sardanes
Concert “Coral Ressò de l’Albada”
Mollerussa Night 3x3 Bàsquet
Nit d’Astronomia
Juliol Fest
Concert de Cobla

AGOST
01/08/2019
02/08/2019
03/08/2019
08/08/2019
09/08/2019

C/Ciutat de Lleida
Jardí Casa Canal
Jardí Casa Canal
C/Ciutat de Lleida
Jardí Casa Canal

Ballada Sardanes
Concert “Músics a l’ombra”
Concert
Ballada Sardanes
Concert “Músics a l’ombra”

Segon. Posar a disposició de la Regidoria de Cultura els espais i el material necessari per a
la realització d’aquesta activitat.
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Tercer. Donar-ne trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes
oportuns.
20.

SOL·LICITUD AECC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
INSTAL·LAR UNA PARADA AL RECINTE DEL MERCAT AMB MOTIU DE LA
CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE SOCIS AL MUNICIPI ELS DIES 17 DE JULIOL I 7
D’AGOST DE 2019

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S., S., en representació de AECC Mollerussa, en què
demana autorització per instal·lar una parada al recinte del Mercat Setmanal amb motiu de
la campanya de captació de socis, els dies 17 de juliol i 7 d’agost de 2019.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per les Regidories corresponents,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la AECC Mollerussa per instal·lar una parada al recinte del Mercat
Setmanal amb motiu de la campanya de captació de socis, els dies 17 de juliol i 7 d’agost de
2019.
Al recinte del Mercat Setmanal, el lloc d’ubicació serà provisionalment, la parada del canal
número 088 de 6 metres.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
21.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i trenta minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel Sr. President acctal, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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