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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 5 de març de 2020. A la Sala de 
Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta 
de Govern sota la presidència presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb 
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, 
Sra. Rosalia Carnicé Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
 

Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
 
Excusa l’assistència 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. 358/2019, de 21 de juny, amb l’abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirés en la  

llicència d’obres núm. 32/2020 sobre la qual acredita interès particular i la Sra. Dolors 

Bargalló Vidal en la  llicència d’obres núm. 49/2020 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 190,20€. 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 

Número d’Expedient: 32/20(prorroga 63/2011) 
Titular/peticionari: P.O., M. 
Emplaçament: AV. NEGRALS, 55 
ICIO: 0,00 

Taxa: 30,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 42/2020 
Titular/peticionari: I.F., M.D. 
Emplaçament: AV DEL CANAL, 2 A 
ICIO: 0,00 

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

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 43/2020 
Titular/peticionari: V.A., P. 
Emplaçament: PLAÇA MAJOR, 17 BX 1 

ICIO: 10,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 45/2020 

Titular/peticionari: M.E., F. 

Emplaçament: C/ ANGEL ROSELL, 6 
ICIO: 4,40 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 46/2020 
Titular/peticionari: T.F., G. 
Emplaçament: C/ LA MALLOLA, 8 
ICIO: 23,80 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 49/2020 
Titular/peticionari: B.V., D. 
Emplaçament: C/ JACINT VERDAGUER 2 2 1 
ICIO: 20,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
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Número d’Expedient: 50/2020 

Titular/peticionari: A.B. 
Emplaçament: AVINGUDA DE LA GENERALITAT, 10 
ICIO: 36,00 
Taxa: 18,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

 
 

 

 
 
3. DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE GESTIÓ 

DEL REFUGI MUNICIPAL EVENTUAL D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS 
O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. 

 
Exposició de fets: 
 
i. En la data 19/09/2019, la Junta de Govern va adjudicar el CONTRACTE MENOR DE 
SERVEIS DE GESTIÓ DEL REFUGI MUNICIPAL EVENTUAL D’ANIMALS DE COMPANYIA 

ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, a favor de NOVA 
EUCÀRIA ONG pel termini de tres mesos. 
 
ii. En la data 16/01/2020, la Junta de Govern va acordar iniciar l’expedient de contractació, 
mitjançant el procediment obert i la tramitació admistrativa ordinària, del SERVEI DE GESTIÓ 
DEL REFUGI MUNICIPAL EVENTUAL D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL 

TERME MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, amb una durada estimada de 2 anys, porrogable per 1 

any més. Així mateix, es va acordar la continuïtat de l’execució de les prestacions objecte del 
contracte menor esmentat en l’apartat primer, per raons d’interès públic que feien necessària 
la no interrrupció del mateix, establint que aquest haurà de finalitzar quan s’iniciï l’execució 
del nou contracte projectat. 
 
iii. En la data 20/01/2020, va tenir entrada el document per part de NOVA EUCÀRIA ONG, en 

el que es posen de manifest, entre d’altres qüestions, les mancances i es proposen millores 
en relació a l’equipament municipal on es troba ubicat el refugi, per la qual cosa es va 
sol.licitar als Serveis Tècnics municipals que efectuessin una inspecció tècnica per tal 
d’informar si aquest compleix amb els requisits tècnics, legals i reglamentaris per al 
desenvolupament de l’activitat de refugi d’animals de companyia, així com la determinació 
de les actuacions que hi cal executar per al seu compliment, si escau.  
 

iv. En la data 30/01/2020, es va emetre l’informe jurídic en el qual es conclou que el cas de 
que de la inspecció efectuada per part dels Serveis tècnics municipals, en relació a l’activitat 
de refugi d’animals, es derivi la necessitat d’executar actuacions per tal de donar compliment 
a la normativa aplicable, s’ha de procedir a la SUSPENSIÓ de l’execució de les prestacions 

objecte del CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE GESTIÓ DEL REFUGI EVENTUAL MUNICIPAL 
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE 

MOLLERUSSA, adjudicat a NOVA EUCÀRIA ONG per acord de la Junta de Govern local de 
data 19/09/2019, així com els tràmits procedimentals per a l’aprovació de l’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL REFUGI mitjançant el PROCEDIMENT OBERT, el qual ha 
estat iniciat per acord de la Junta de Govern en la sessió de data 16/01/2020, entretant no 
es subsanin les deficiències observades. 
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v. En la data 04/03/2020, ha estat emès l’informe tècnic per part dels Serveis tècnics del 

Consell Comarcal en funcions de tècnics municipals, en el que es posa de manifest el 
següent: 
 
…//… 

 

INFORMO  
 
1. Que en data 30 de gener s’efectua visita a l’edifici esmentat per a observar l’estat del 
mateix. En aquesta visita es pot observar que fa un temps es van realitzar obres, de nou 
paviment de rajola, revestiments de morter i pintura, la instal·lació d’un dipòsit d’aigua i un 

petit taulell amb una pica d’aigua, així com gàbies per animals realitzades amb parets d’obra 
i reixes metàl·liques.  

2. També s’observa que la coberta es de plaques de fibrociment amb amiant, les quals estan 
foradades o esquerdades en molts punts. Pel que fa a les corretges que sustenten aquestes 
plaques són de fusta i presenten una fletxa lateral important. L’edifici no consta d’instal·lació 
ni escomesa elèctrica, tampoc disposa d’escomesa d’aigua, ni de instal·lació i escomesa de 
clavegueram.  
3. Pel que fa a la coberta de plaques de fibrociment amb amiant s’han doblat algunes zones 
foradades amb un altre material per evitar filtracions, però cal fer esmena que en l’article 4.2 

de l’Ordre de 7 de desembre de 2001, que modifica l’Annex I del Reial decret 1406/1989, de 
10 de novembre, que imposa limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i 
preparats perillosos, s’indica que únicament és permesa la utilització dels productes, que 
contenen fibres d’amiant, quan estaven instal·lats o en servei abans de l’entrada en vigor de 
dita Ordre, i que segueix permès aquest ús fins a la seva eliminació o la fi de la seva vida 
útil. Cal entendre per vida útil la durada estimada de funcionament que un producte, objecte 

o element pot tenir fent la funció per a la que ha estat creat. Per això, si una coberta 
necessita ser doblada amb una altra, la primera deixa de fer de coberta i per tan ha finalitzat 

la seva vida útil; llavors és d’aplicació la prohibició d’ús de productes amb amiant de l’Ordre 
indicada anteriorment. Però, a més, dita prohibició es recolza en el que està reglamentat en 
el Reial decret 396/2006, primer perquè en l’article 4 “Límit d’exposició i prohibicions” es 
remet a l’aplicació d’altres disposicions normatives relatives a la comercialització i a la 
utilització de l’amiant. I perquè: - Hi ha risc de trencament de plaques de fibrociment, amb 

emissió de fibres d’amiant. Així, tal com s’indicava, si la coberta de fibrociment està en mal 
estat i necessita ser doblada s’ha de considerar que ha finalitzat la seva vida útil i, per tant, 
ja no es pot utilitzar, el que comporta que s’ha de desmuntar i substituir per una altra de 
material diferent. Així atès a les observacions esmentades, es conclou que per a poder 
realitzar l’activitat de refugi eventual d’animals, el primer que caldrà fer es el canvi de les 
plaques de la coberta de fibrociment, la comprovació de l’estructura de coberta, així com 
dotar l’immoble dels serveis bàsics d’aigua, electricitat i clavegueram, per així posteriorment 

poder realitzar la documentació tècnica oportuna per a realitzar l’activitat que l’ajuntament 
ens planteja.  
 
El cost estimat d’aquestes actuacions es de 50.281,24€ + IVA 
...//... 

 

Fonaments de dret: 
 
L’article 209 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 
endavant LCSP), estableix que els contractes s’extingeixen pel seu compliment o per 
resolució. L’extinció per compliment és la forma normal d’extinció del contracte i aquest 
s’entendrà complert pel contratista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes del 
mateix i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació, conforme disposa l’art. 

210.1 de la LCSP. En relació als contractes de serveis, l’art. 311.6 de la LCSP estableix 
específicament que “els contractes de mera activitat o de mitjans s’extingiran pel compliment 
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del termini inicialment previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de les 

prerrogatives atribuides a l’administració (…)”. 
 
El compliment dels contractes menors no requereix d’un acte formal de recepció, el qual és 
substituït per l’aprovació de la/les factura/res conforme estableix l’art. 118.3 de la LCSP, el 
qual disposa que la tramitació de l’expedient només requerirà l’aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent. Aprovada la factura, es procedirà al pagament del 
saldo de liquidació resultant, conforme disposa l’art. 210.4 de la LCSP. 

 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Declarar EXTINGIT, amb efectes del dia 06/03/2020, el CONTRACTE MENOR DE 

SERVEIS que té per objecte la GESTIÓ DEL REFUGI MUNICIPAL EVENTUAL D’ANIMALS 
DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, 
adjudicat a NOVA EUCÀRIA ONG en la data 19/09/2019 pel termini de tres mesos i 
prorrogat per acord de la Junta de Govern en la sessió de data 16/01/2020.  
 
Segon. Procedir a la LIQUIDACIÓ de les relacions econòmiques derivades de l'execució del 
contracte en els termes que estableixi la Intervenció de Fons, a l’acabament de la prestació 

efectiva de la gestió del servei. 
 
Tercer. SUSPENDRE els tràmits procedimentals per a l’aprovació de l’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL REFUGI MUNICIPAL EVENTUAL D’ANIMALS DE 
COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, mitjançant 
el PROCEDIMENT OBERT I LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA ORDINÀRIA, el qual ha estat 
iniciat per acord de la Junta de Govern en la sessió de data 16/01/2020, entretant no 

s’esmenin les deficiències observades que permetin el desenvolupament de l’activitat 
conforme als requeriments legals vigents. 
 
Quart. Notificar aquest acord a NOVA EUCÀRIA ONG amb l’oferiment dels recursos legals 
adients, i donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 

 
4. SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB MOTIU DE 
LA FIRA DE SANT JOSEP DE L’ANY 2020  

 
Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Xavier Roure, Director del Patronat Fires de 
Mollerussa, en què demana autorització per a la utilització de les instal·lacions i serveis 

municipals, amb motiu de la 148ª edició de la FIRA DE SANT JOSEP 2020. 
 
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització de les instal·lacions i 
equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica: 
 

RECINTE PISCINES I PARC, per ubicar-hi els expositors d’automoció, des del dia 9 
al 30 de març de 2020. 
 
SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL, per realitzar-hi diferents actes i jornades, 
des del dia 18 al 22 de març de 2020. 
 

SALA GRAN, SALA DE BALL, VESTÍBUL, SALA 2 I SALA 5 DEL TEATRE 
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L’AMISTAT, per realitzar-hi diferents jornades, els dies 18 i 19 de març de 2020.  

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

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

artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 

de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats 

ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que 
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 
recreatives, etc...). 

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 

en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

Règim jurídic de l’autorització o llicència 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 

dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 
l’interès públic. 

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

Compensació de despeses 
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 

facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

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 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 

seguretat en els actes.  

CONDICIONANTS TALL VARIS CARRERS 
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 Cal fer informe de mobilitat, que serà traslladat a Policial Local, Mossos d’Esquadra i 

SEM a la reunió de seguretat prèvia de Sant Josep 2020. 
 Aportar pòlissa de R.C. i rebut. 
 En cas d’emergència trucar al 112. 
CONDICIONANTS SALES TEATRE AMISTAT 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes 

d’emergència. 

 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis 
 Tenir assegurança R.C. 
 Respectar aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de 

protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta. 
 Prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació. 
 En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat. 

 En cas d’emergència trucar al 112 
CONDICIONANTS SALA CENTRE CULTURAL 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 
 Aportar pòlissa i rebut RC 

 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 En cas d’emergència trucar al 112 
CONDICIONANTS PISCINES MUNICIPALS 
 Vetllar perquè els expositors no col·loquin vehicles a les platges de les piscines. 
 Recursos els recursos sanitaris assignats al PAU 
 Prohibit fer foc en tot el recinte 
 Respectar aforament total 

 Aportar pòlissa i rebut RC. 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
 Tenir Pla d’Autoprotecció Annex IB 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 
Tercer. Concedir autorització per tallar els accessos que s’indiquen en el plànol que 

s’adjunta a la sol·licitud, de les 10.00h fins a les 21.00h, del dia 19 al 22 de març de 2020. 
 
Quart. Notificar els presents acords al Director de la Fira de Mollerussa, i donar-ne trasllat 
als serveis municipals competents als efectes oportuns 
 
 
5. RECONEIXEMENT DEL  7è. TRIENNI A LA SRA. NMA.  

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. M.A., 
N., membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera, Escala Administració 
General, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de TAG de SSTT, Grup A, Subgrup A1 (RLT 

094), amb efectes a partir del dia 1 de març de 2020. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 

Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. M.A., N. (TAG de SSTT, Grup A, Subgrup A1, RLT 
094), adscrita a l’Escala Administració General, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal 
funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup A1, 7è. d’ordre, a partir del dia 1 de 
març de 2020 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment. 
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Les característiques del trienni 7, són les següents: 

 
 Venciment trienni 8:   01/03/2020 
 Grup categoria:   A1 
 Percentatge:    100,00% 
 Venciment proper trienni:  01/03/2023 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 

6. EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL. 
(Exp.01/2020) 

 

En el dipòsit municipal i locals habilitats a aquests efectes es troben dipositats un nombre 
considerable de vehicles de tracció mecànica els quals han estat retirats de la via pública per 
abandonament, segons consta en els expedients administratius singulars i respecte els quals 
s’ha notificat fefaentment als titulars aquesta circumstància. 
 
Atès que els mateixos no han estat reclamats, procedeix incoar expedient per a llur alienació, 
motiu pel qual, a la vista dels informes i antecedents que consten en l’expedient i atenent a 

les disposicions legals aplicables, i singularment l’article 35, apartats 2 i 3 del RD 2822/1998, 
de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, la Junta de Govern 
en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.RES2019/358, de 
21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, acorda: 
 
Primer. Autoritzar l’alienació i disposar la venda dels vehicles que s’indiquen en l’annex a 
aquest acord. 

 
Segon. S’incorporen en l’expedient de referència els informes i notificacions lliurades per la 
Policia Local, l’informe pericial de valoració i les dades sol·licitades i aportades per la 
prefectura de trànsit, tràmits que gaudeixen de la consideració d’essencials i de caràcter 
preceptiu.  
 

Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’article 615 del Codi Civil i la Llei 39/2015, es 
publicarà al tauler municipal d’edictes i al BOP, un anunci d’informació en el qual es donarà 
publicitat al llistat de vehicles abandonats i retirats de la via pública i que es troben en el 
dipòsit municipal. Durant el termini de 20 dies els propietaris dels mateixos podran retirar els 
vehicles abonant prèviament les taxes generades, en el qual cas s’exclouran de l’expedient 
d’alienació. 
 

Quart. Transcorregut el termini esmentat s’elevarà a definitiva la relació dels vehicles 
objecte d’alienació per tal de procedir a la seva alienació posterior. 
 

ANNEX 

Relació de vehicles en dipòsit 
 

DE TRACCIÓ MECÀNICA: Turismes. 

 
  

MATRÍCULA MARCA - MODEL 

1466CDB RENAULT MASTER 

L2266AB SEAT IBIZA 

2282BHM PEUGEOT 306 

2631DPY SEAT IBIZA 
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9363DNR TOYOTA COROLLA 

6266CJH AUDI A6 

2441CPM MAZDA 6 

T0776AM VOLKSWAGEN VENTO 

7680DHT PEUGEOT PARTNER 

T5964AY FIAT BRAVA 

L5598AD OPEL VECTRA 

2448BXW DAEWOO MATIZ 

L9560Y VOLKSWAGEN GOLF 

9185BDX SEAT LEON 

8808JHK VOLKSWAGEN GOLF 

 
 

DE TRACCIÓ MECÀNICA: Ciclomotors. 

 
  

MATRÍCULA MARCA - MODEL 

C5479BNR PEUGEOT SPEED 

C3433BBC KYMCO SCOUT 

C4584BJR APRILIA AREA 51 

                    
 
7. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 

EXPEDIENT 2334- 56-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.L., F., en representació de R.R., F. per a 

l’establiment Bar Cafeteria La Plaça, demanant autorització municipal per  poder posar taules 

i cadires a la via pública o espai d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 De gener a desembre de l’any 2020. 

 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres 

presents, ACORDA:  

Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i 

cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Titular peticionari: R.R., F. 

- Nom comercial: Bar Cafeteria La Plaça 

- Ubicació: Avinguda de la Pau, 18  

- Metres quadrats: 18 m2 

- Període autoritzat: Any 2020 

- Núm. Expedient: 2334-56-2020 

2. Condicions generals de la llicència:  
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- La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i 

previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.  

- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 

s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a 

l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa 

d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap 

autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte 

d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment 

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

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

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà  

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 

l’incompliment. 

3. Condicions particulars de la llicència:  

- El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals 

reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia 

i Bon Govern. 

- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot 

comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el 

titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal 

d’obres. 

- Si s'ha d'ocupar la calçada s'ha de senyalitzar correctament el perímetre d'ocupació 

amb senyals reflectants i aïllar ambelements de seguretat i protecció per tal d'evitar 

qualsevol accident de trànsit, d'acord amb l'establert a l'article 26 del'Ordenança de 

Convivència Ciutadana a l'Ajuntament de Mollerussa (BOP 7 de març de 2019). 

S'haurà de deixar lliurel'espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol 

activitat municipal o esdeveniment públic. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 

fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 

la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 

horari de tancament: 

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 

es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 

El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 

ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 
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aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 

possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 

finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 

condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 

similars.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic. 

5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda. 

Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de 

Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 
8. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 

EXPEDIENT 2334- 48-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per CH., M., en representació de l’establiment Els 

Amics, demanant autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o 

espai d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 Plaça Pla d’Urgell, 2 durant els mesos de Març a Novembre. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres 

presents, ACORDA:  

Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i 

cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Titular peticionari: CH., M. 

- Nom comercial: Els Amics 

- Ubicació: Plaça Pla d’Urgell, 2 

- Metres quadrats: 12m 

- Període autoritzat: De març a novembre 

- Núm. Expedient: 2334-48-2020 

2. Condicions generals de la llicència:  

- La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i 

previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.  

- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 

s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a 

l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa 

d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap 

autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte 
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d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment 

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

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

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà  

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 

l’incompliment. 

3. Condicions particulars de la llicència:  

- El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals 

reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia 

i Bon Govern. 

- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot 

comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el 

titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal 

d’obres. 

- Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 

fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 

la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 

horari de tancament: 

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 

es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 

El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 

ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 

aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 

possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 

finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 

condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 

similars.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic. 

5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda. 

 



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

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

Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de 

Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 
 
9. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 

EXPEDIENT 2334- 55-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.G., J., per l’establiment Patet Forn 

Pastisseria SL, demanant autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via 

pública o espai d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 La Plaça Pla d’Urgell durant tot l’any. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres 

presents, ACORDA:  

Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i 

cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Titular peticionari: C.G., J. 

- Nom comercial: Patet Forn Pastisseria Sl 

- Ubicació: Pl. Pla d’Urgell 

- Metres quadrats: 24 m2 

- Període autoritzat: De gener a desembre 

- Núm. Expedient: 2334-55-2020 

2. Condicions generals de la llicència:  

- La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i 

previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.  

- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 

s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a 

l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa 

d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap 

autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte 

d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment 

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

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

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà  

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 

l’incompliment. 

3. Condicions particulars de la llicència:  

- El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals 

reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia 

i Bon Govern. 
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- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot 

comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el 

titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal 

d’obres. 

- Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 

fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 

la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 

horari de tancament: 

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 

es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 

El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 

ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 

aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 

possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 

finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 

condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 

similars.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic. 

5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

Quart.-  Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei 

de Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 

 

10. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. 
EXPEDIENT 2334- 50-2020.  

 

Es retira de l’ordre del dia. 

 

11. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
ESTACIONAMENT CTRA. MIRALCAMP S/N PEL DIA 18 I 25 DE MARÇ DE 2020. 

EXPEDIENT 1599- 56-2020  
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament 
de Salut, en què demana autorització per utilitzar l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en 
la ubicació habitual els dies 18 i 25 de març de 2020 per a unitat mòbil del Programa de 
detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 

següents: 
 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a LL.G., M. en representació del Departament de Salut, la utilització  de   
l’estacionament a la Ctra. de Miralcamp, s/n en la ubicació habitual els dies 18 i 25 de març 
de 2020, per a l’activitat descrita. 

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

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 

persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 

artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats 

ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que 
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o 
recreatives, etc...). 

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 

en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 

respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

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

l’ incompliment. 
 

Compensació de despeses 

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

utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  

-Tenir una farmaciola 

-Prohibit fumar 

-Tenir localitzats els extintors de la UM 

-Respectar aforament total 

-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC 

-Prohibit obstaculitzar portes d’emergència, el seu recorregut o obstaculitzar la circulació de 
vehicles. 

-En cas d’emergència trucar al 112 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
12. AUTORITZACIÓ D’US D’ESPAI PÚBLIC PER LA DIADA SANT JORDI. PARADA DE 

VENDA DE ROSES I PRODUCTES RELACIONATS AMB LA DIADA EXPEDIENT 

1599- 68-2020. 
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. P.P., S., en representació de Talma 
Serveis i Suport a les Persones, en què demana autorització per posar una parada de venda 
de roses i productes relacionats amb la diada en aquest dia a Cr. Ponent ,20 baixos, durant 
la Diada de Sant Jordi, 2020. 
 
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 Sonia Pallejà Porqueras, en representació de Talma Serveis i Suport a 
les Persones, la instal·lació d’una parada de venda roses  i productes relacionats amb la 

diada en alguna de les places: Pl. Ajuntament, Manuel Bertrand, Major o Pla d’Urgell, durant 
la Diada de Sant Jordi 2020. 
 

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.  
 Resta prohibida la venda itinerant.  
 

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

 

13. ÚS D’ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. CENTRE CULTURAL PEL DIA 
20/06/2020. EXPEDIENT 1599- 470-2019  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. T., M., en representació de l’Escola 
Bressol Municipal la Quitxalla, en què demana autorització per a utilitzar el Centre Cultural el 
dia 20 juny de 2020 des de les 15:00i fins les 19:30 hores per a celebrar la Festa de Fi de 
Curs.  
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb els informes de les àrees corresponents, ACORDA: 
 
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per l’Escola Bressol Municipal la Quitxalla, per a 
la utilització  del Centre Cultural el dia 20 juny de 2020 per a l’activitat descrita. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

14. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD 
ASSOCIACIÓ DE MALI BADEGNA DE LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT PELS 

DIES 8 DE MARÇ, 10 DE MAIG, 12 DE JULIOL, 13 DE SETEMBRE I 8 DE 

NOMVEMBRE DE 2020. EXPEDIENT 1599- 71-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. AD, en representació de l’Associació de 
Mali Badegna, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 del teatre l’Amistat els dies 8 
de març, 10 de maig, 12 de juliol, 13 de setembre i 8 de novembre de 2020 des de les 15:00 
i fins les 18:00 h per a realitzar reunions. 

 
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. 

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

 
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali Badegna, la utilització  de   la sala 2 del teatre 
l’Amistat els dies 8 de març, 10 de maig, 12 de juliol, 13 de setembre i 8 de novembre de 

2020 des de les 15:00 i fins les 18:00 h per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

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

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’ incompliment. 
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Compensació de despeses 

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

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
 
Condicions específiques:  
 
-Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del Teatre l’Amistat. 
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 
-Tenir pòlissa i últim rebut RC 

-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-Respectar aforament total. 
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat 
-En cas d’emergència trucar al 112 

 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
15. SERVEIS EXTRAORDINARIS ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS  DE  

NOVEMBRE I DESEMBRE 2019 

Atès els serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats durant el 

període comprès entre els mesos de novembre i desembre de 2019. 

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:  

 
Primer.- Aprovar els serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats durant el 

període comprès entre els mesos de novembre i desembre de 2019 al Sr. N.M., J., per un 

import de 1.435,00 €. 

 

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

efectes oportuns. 

 

16. RESOLUCIÓ CONVENI DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL PER A 
DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT 1592-5-2020  

 

L’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents propietaris de solars, la concertació de 

contractes d’arrendament per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats 

temporalment pel municipi amb finalitat d’aparcament públic de vehicles. 

 

Els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre la data de 

formalització del contracte i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis 

anuals. 

 

Atès que en data registre d’entrada 21 de febrer de 2020, el senyor R.T., J., en 

representació de SWEET HOME 2002, SL, empresa propietària del solar ubicat al C/ Comerç, 

8, amb referència cadastral 5011401CG2151S0001HM, sol·licita la resolució del conveni 

signat en data 10 de desembre de 2012. 

 

Atès que els convenis es podran resoldre unilateralment per qualsevulla de les parts. 

 

En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la resolució del conveni signat amb data 10 de desembre de 2012 amb 

Sweet Home 2002, SL per la utilització temporal del solar ubicat al C/ Comerç, 8, amb 

referència cadastral 5011401CG2151S0001HM. 

 

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

 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 

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

NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 5/2020 
 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 5/2020, que inclou 19 expedients i que importa la 
quantitat 3.587,48 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  
 

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

 

18. MERCAT SETMANAL 2020 PADRÓ MARÇ 
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Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de març de 2020, per un import de 

8.845,87 € i que s’adjunta com annex. 

 

Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 

acorda: 

 

Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de març de 2020. 

 

Segon.- Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es 

procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades. 

 

Tercer.- Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns. 

 
 
19. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 
 
No hi va haver assumptes d’urgència. 

 

 

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i trenta minuts, per Ordre del Sr. 

Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr. 
President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe. 
 
 


