AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les catorze hores del dia 28 de maig de 2020. Des del
servei de videoconferència LOCALRETMEET, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné
Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
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.

PRP 2020/419 LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detalla als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obres, conforme els
expedients que es relacionen a l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercers, havent-se d’observar les condicions establertes
amb caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
264,96 euros.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

108/2020
C.T., J.
C/ MIGDIA, 15 3 1
9,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

109/2020
R.M., J.M.
AV.BALAGUER, 19
103,04
51,52
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:

110/2020
C.F., J.
C/ DOCTOR JOSEP LLUCH, 9
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

114/2020
F.A., M.
C/ DEL SEGRIÀ, 21
8,40
12,00
0,00
0,00
0,00

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

115/2020
P.T., M.
PL. PLA D’UGELL, 5
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00
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3.

PRP 2020/430 LLICÈNCIES D’OBRES.-

Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme
l’expedient que es relaciona a l’annex que s’incorpora. 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 que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
216,00 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

4.

CAMÍ
GRAU

ARBECA,

100/2020
G.S., J.
S/N TORRE

CANVI DE COBERTA
144,00
72,00
0,00
0,00
0,00

PRP
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APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
EXECUTIU
D’INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA PER A VEHICLES
ELÈCTRICS.
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Vist el PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA PER A
VEHICLES ELÈCTRICS, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Jorge Ríos Cortés amb el
número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, per
encàrrec de l’Ajuntament el qual pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la
quantia de 38.338,73 euros IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de primer establiment per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas,
els documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix, l’art. 126 del RGLCAP i l’art. 24 del ROAS, i si escau, així com la
documentació addicional que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE
RECÀRREGA RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial
Jorge Ríos Cortés amb el número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Tarragona, per encàrrec de l’Ajuntament el qual pressupost d’execució per a
contracta ascendeix a la quantia de 38.338,73 euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap
reclamació,suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense
necessitar d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
5.

PRP 2020/345 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
MANTENIMENT DE LA LÍNIA CORPORATIVA I DE DISSENY MUNICIPAL.
ANUALITAT 2020.

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment de la línea
corporativa i de disseny municipal durant l’anualitat 2020.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
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Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi 79822500-7
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, i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels
llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la
factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei
estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del servei per part de
DEPASTADEMONIATO, SCP amb el CIF: J25702986, justificant l’òrgan de contractació que és
l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte i la qual disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària, conforme estableix l’art. 131.3 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. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
MANTENIMENT DE LA LÍNIA CORPORATIVA I DE DISSENY MUNICIPAL. ANUALITAT
2020. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent: núm. operació RC 220200002447
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR del SERVEI esmentat a favor de
DEPASTADEMONIATO, SCP, amb el CIF: J25702986 ,en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 9.999,92 (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/02/2020 a 31/01/2021.



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:
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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.”
6.

PRP
2020/407
2161/15/2011.

COMUNICACIÓ

BAIXA

EXERCICI

ACTIVITATS

EXP

En data 18 de maig de 2020 la Sra. S.A., N. comunica el cessament de l’exercici d’activitats
a l’establiment del carrer de Ferran Puig, 8-8A i demana la baixa i deixar sense efecte
l’expedient d’obertura de l’establiment. Presenta la baixa del cens d’empresari model 036 de
l’Agència Tributària amb data d’efecte del 31.10.2019.
En data 5 de maig de 2011, la Junta de Govern va comunicar l’exercici de l’activitat al local
esmentat per a la venda al detall de tota classe d’articles.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats, en data 31.10.2019,
següent:
Número: 2161/15/2011
Titular: S.A., N.
Denominació: venda al detall de tota classe d’articles.
Emplaçament: carrer de Ferran Puig, 8-8A
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
7.

PRP 2020/421 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ECONÒMIC PER A
ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 2020.

Vist l’anunci d’informació pública d’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en
l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida 2020, publicat al BOP de Lleida núm 96, de 20
de maig de 2020.
Vist que es consideren subvencionables les despeses corrents contemplades en l’annex III
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, següents:
a) Les referides a l’Article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
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b) Les referides a l’Article 22. Material, subministraments i altres.
També tindran la consideració de subvencionables les despeses de personal.
Respecte als àmbits següents:
1. Hàbits saludables, conductes i comportaments que incideixen en el benestar,
activitat física i esportiva no competitiva.
2. Socorristes piscines municipals.
3. Gestió aigües d’ús públic.
4. Manteniment, subministraments i gestió consultoris mèdics.
5. Sales de vetlla i tanatoris.
6. Despeses de protecció de la Salut pública, que inclou les despeses de
subministraments i prestació de serveis per fer front al COVID-19.
Vist que es considera que la despesa corrent és "la que es produeixi durant l’exercici, així
com els consums de subministraments dels últims dies de l’exercici 2019, inclosos en la
primera factura de l’exercici 2020, sempre que es tracti de facturació periòdica."
Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts per a la
mateixa finalitat, llevat que se subvencioni el 100% de la despesa.
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament per a la total
execució de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del
finançament públic únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.
Vist que l’import de la convocatòria és de 6.000.000 euros dels quals 5.600.000 euros estan
destinats al Pla de Salut 2020 per a ens locals i que la seva distribució s’ha dut a terme
segons els criteris del punt 1.5 de l’acord del Ple de la Corporació de la Diputació de Lleida.
Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de 70.000
euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1.
Vist que el vuitè punt indica que les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament
anticipat, un cop publicada l’aprovació definitiva del Pla i prèvia presentació electrònica del
formulari d’acceptació de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de l’Alcaldia,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció de 70.000 euros del Pla econòmic per a
ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida 2020, publicat al BOP de Lleida
núm 96, de 20 de maig de 2020.
Segon.- Donar trasllat a les diverses regidories i al departament d’intervenció als efectes
oportuns.
8.

PRP 2020/422 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE
COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PER A 2020.
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Vist l’anunci d’informació pública d’aprovació definitiva del Pla especial de Cooperació
Municipal de la Diputació de Lleida, per a 2020, publicat al BOP de Lleida núm 96, de 20 de
maig de 2020.
Vist que es consideren subvencionables les despeses corrents contemplades en l’annex III
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, següents:
a) Les referides a l’Article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
b) Les referides a l’Article 22. Material, subministraments i altres.
Vist que es considera que la despesa corrent és "la que es produeixi durant l’exercici, així
com els consums de subministraments dels últims dies de l’exercici 2019, inclosos en la
primera factura de l’exercici 2020, sempre que es tracti de facturació periòdica." D’altra
banda, s’exclouen les despeses corrents relacionades amb la lluita contra la infecció causada
pel COVID-19.
Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts per a la
mateixa finalitat, sense excedir el cost de l’actuació, conjuntament amb els altres ajuts
obtinguts i els ingressos procedents de taxes i/o preus públics que financin directament les
despeses objecte de la subvenció.
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament per a la total
execució de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del
finançament públic únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.
Vist que l’import de la convocatòria és de 5.000.000 euros i que la seva distribució s’ha dut
a terme segons els criteris del punt 1.5 de l’acord del Ple de la Corporació de la Diputació de
Lleida.
Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de
124.505,57 euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1.
Vist que el vuitè punt indica que les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament
anticipat, un cop publicada l’aprovació definitiva del Pla i prèvia presentació electrònica del
formulari d’acceptació de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de l’Alcaldia,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció de 124.505,57 euros del Pla especial de
Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, per a 2020, publicat al BOP de Lleida núm
96, de 20 de maig de 2020.
Segon.- Donar trasllat a les diverses regidories i al departament d’intervenció als efectes
oportuns.
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9.

PRP 2020/415 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 132-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.S., J.R., per a l’establiment Bar del Canal”,
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:


De juny a setembre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: P.S., J.R.
Nom comercial: Bar del Canal
Ubicació: Ctra. Miralcamp, 3
Metres quadrats: ampliació de 20 m2
Període autoritzat: de juny a setembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-132-2020
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:
-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

-

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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.

PRP 2020/416 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 129-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per T.R., J.A., per a l’establiment “La Masia”,
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:


De juny a setembre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: T.R., J.A.
Nom comercial: La Masia
Ubicació: Av. del Canal, 1 C
Metres quadrats: 15 m2
Període autoritzat: de juny a setembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-129-2020
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
11.

PRP 2020/417 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 140-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.M., M., per a l’establiment “Punt 14”,
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:


Ampliació de metres de maig a setembre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: G.M., M.
Nom comercial: Punt 14
Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 14
Metres quadrats: 30 m2 d’ampliació
Període autoritzat: de maig a setembre 2020
Núm. Expedient: 2334-140-2020
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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.

12.

PRP 2020/418 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 139-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.S., L., per a l’establiment “La Gavina”,
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:


de juny a setembre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: P.S., L.
Nom comercial: La Gavina
Ubicació: C/ Urgell, 6
Metres quadrats: 20 metres
Període autoritzat: de juny a setembre 2020
Núm. Expedient: 2334-139-2020
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.
13.

PRP 2020/420 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 130-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.A., J., per a l’establiment “La Botiga”,
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:


De maig a octubre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: S.A., J.
Nom comercial: La Botiga
Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 19
Metres quadrats: ampliació de 17 m2
Període autoritzat: de maig a octubre de 2020
Núm. Expedient: 2334-130-2020
2. Condicions generals de la llicència:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.

14.

PRP 2020/424 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
2/2020

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 2/2020, que inclou 12 expedients i que importa la
quantitat 7.360,53 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
15.

PRP 2020/425 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 133-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per O.B., R., per a l’establiment “Tasta’m”,
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:


De maig a desembre del 2020.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: O.V., R.
Nom comercial: Tasta’m
Ubicació: Ps. La Salle, 2
Metres quadrats: ampliació de 8 m2 en la zona peatonal i 14 m2 en la calçada
Període autoritzat: de maig a desembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-133-2020
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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.

16.

PRP 2020/426 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 135-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.R., R., per a l’establiment “Petit dolç”,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:


Ampliació de metres de juny a desembre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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 V.R., R.
Nom comercial: Petil dolç
Ubicació: C/ Domènec Cardenal, 52
Metres quadrats: 24 m2 d’ampliació
Període autoritzat: de juny a desembre 2020
Núm. Expedient: 2334-135-2020
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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.
17.

PRP 2020/427 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 141-2020

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.G., J. per a l’establiment “Pizzeria Breiko”,
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:


De maig a setembre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: Pizzeria Breiko, SL
Nom comercial: Pizzeria Breiko
Ubicació: Ctra. Miralcamp,
Metres quadrats: ampliació de 20 m2
Període autoritzat: de maig a setembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-141-2020
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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

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.

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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

18.

PRP 2020/428 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 134-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.A., M., per a l’establiment “Seventeen”,
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:


De juny a octubre del 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: P.A., M.
Nom comercial: Seventten
Ubicació: Pl. Manuel Bertrand, 17
Metres quadrats: 45 m2
Període autoritzat: de juny a octubre de 2020
Núm. Expedient: 2334-134-2020
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. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
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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.
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, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.
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19.

PRP 2020/429 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
QUIOSC SR. JAIME BRAÑA APARICIO, EXP. 2334-120-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B.A., J., demanant autorització municipal
per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic.
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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: B.A., J.
Nom Comercial: Xurreria Braña
Ubicació: Av. del Canal – Cm. Arbeca
Metres lineals: 4 ml
Període autoritzat: juny de 2020
Núm. Expedient: 2334-120-2020

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:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
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 19.
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
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Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- 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.
20.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
20.1.- PRP 2020/388 432 SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE GOLMÉS, EN QUÈ
DEMANA MATERIAL PER DIVERSOS DIES DE MAIG I JUNY DE 2020 .
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Golmés, en què demana
que se’ls faciliti 25 tanques per delimitar l’espai els dies 29, 30 de maig i el 5, 6, 12, 13, 19,
20, 26 i 27 de juny, amb motiu de realitzar una activitat extraordinària.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’Ajuntament de Golmés i facilitar-los 25
tanques per delimitar l’espai els dies 29, 30 de maig i el 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de
juny, amb motiu de realitzar una activitat extraordinària.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
20.2.- PRP 2020/433 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BARCAFETERIA, AL RECINTE DEL PARC MUNICIPAL-PISCINES. DECLARACIÓ DE
LA LICITACIÓ DESERTA I AUTORIZACIO DIRECTA DE LA CONCESSIÓ.
Antecedents de fet:
Per acord de la Junta de Govern de data 29/04/2020, es va autoritzar l’expedient de
contractació de la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC
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DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL PARC MUNICIPAL-PISCINES, mitjançant la
tramitació ordinària i el procediment obert, aprovant-se el Plec de Clàusules econòmiques,
administratives i jurídiques que han de regir-la.
En la data 20/05/2020, els serveis tècnics de l’àrea de contractació pública de l’Ajuntament
van procedir a l’accés a l’oferta telemàtica del Sr. A.F., G. amb el DNI ********, única
proposta presentada a la licitació. Una vegada verificada la documentació presentada, se’l va
requerir perquè presentés abans de l’autorització de la concessió al seu favor, la
documentació acreditativa de la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar i la capacitat per
contractar, la qual havia d’aportar en el termini de 10 dies hàbils.
En la data 27/05/2020 (NRE 2020/5703), ha estat rebut la sol·licitud per part del Sr. A.F.,
G. en la que posa de manifest el següent:
...//...
Actualment estic afectat per un ERTO, amb la previsió que al Maig o en el pitjor dels casos al
Juny es reprendria l’activitat a l’empresa, però ahir a primera hora em van comunicar que
aquesta situació s’allargaria bastant més. Després de parlar amb el gestor i exposar-li la
situació, va traslladar-me que no tenia del tot clar com afectava a la percepció de la
prestació l’alta en règim de treballador per compte propi, però que el més probable és que
al donar-me d’alta, aquesta quedés suspesa, i em va recomanar exposar al consistori la
situació per tal de conservar-la, ja que no es pot sol·licitar de nou, per tal de no quedar
totalment desprotegit en cas que es produís una nova situació de tancament a causa de la
pandèmia. Per aquest motiu sol·licito poder realitzar el contracte a nom del meu fillastre,
David Miranda Sans, resident al mateix nucli familiar, veí de Mollerussa, amb domicili a
Plaça De La Masia 2, baixos 1; amb DNI
49259187H, i adreça electrònica
davidmss1234@gmail.com; garantint que compleix totes les condicions necessàries per
accedir al sistema de contractació pública.
...//...
Fonaments de dret:
Es tracta d’un contracte de naturalesa patrimonial i de conformitat amb allò que preveu
l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques, l’atorgament de la concessió s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.
No obstant, es podrà acordar l’atorgament directe en els supòstis previstos a l’article 137.4
de la mateixa Llei -precepte que regeix la forma l’alienació dels béns immobles- quan es
donin les circumstàncies excepcionals, degudament justificades. L’apartat d) de l’article
137.4 d’aquesta Llei disposa que es podrà acordar l’adjudicació directa quan sigui declarat
desert el concurs (…), sempre que no hagués transcorregut més d’un any des de la
celebració del mateix, establint que en aquest cas que les condicions d’alienació no podran
ser inferiors a les anunciades prèviament o d’aquelles en que s’hagués produït l’adjudicació.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en desplegament
de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Declarar DESERTA la licitació de CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL PARC
MUNICIPAL-PISCINES. DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA I AUTORIZACIO DIRECTA
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DE LA CONCESSIÓ, i procedir a la devolució de l’import de la garantia provisional equivalent
al 2% del valor del domini públic objecte de concessió.
Segon. Acordar l’atorgament DIRECTE de la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL PARC
MUNICIPAL-PISCINES. DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA I AUTORIZACIO DIRECTA
DE LA CONCESSIÓ a favor del Sr. M.S., D. amb el DNI ********, en els mateixos termes
de la proposta presentada per l’anterior licitador i d’acord amb les estipulacions establertes
al Plec de Clàusules econòmiques, administratives i jurídiques que la regeixen.
Tercer. Condicionar la formalització de la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA a l’aportació per
part del concessionari de la documentació acreditativa de personalitat jurídica, la capacitat
d’obrar i la capacitat per contractar, així com la constitució de la garantia definitiva
equivalent al 3% del domini públic objecte de concessió, en el termini de 10 dies hàbils que
se li atorgarà a l’efecte.
Quart. Notificar el present acord a totes les persones interessades en el procediment amb
l’oferiment dels recursos legals pertinents, i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents.”
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint-i-sis 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.

