AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze i trenta minuts del dia 6 d’agost 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere
Garrofé Cirés i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr.
Ramon Teixidó Peraire.
Excusen l’assistència, l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i les regidores Sres. Anna Maria
Carné Baiget i Rosalia Carnicé Farré.
Actua de secretari, el Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia.
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.

PRP2020/584- 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
1.284,31€.
ANNEX I:
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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:

174/2020
M.S., M.
TRAVESSERA CARRER ACADÈMIA
INSTAL·LACIO DE TANCAMENT PRACTICABLE AL PAS VEÏNAL
25,00
12,50
0,00
0,00
0,00

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

175/2020
F.R., A.
C/ FERRER I BUSQUETS, 114 BX 1
REVESTIMENT I PAVIMENT DE REBOST
8,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

177/2020
K.N.
CM ARBECA 24, 3 B
REFORMA DE CUINA, BANY I CANVI DE PERSIANES
42,35
21,18
0,00
0,00
0,00

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

178/2020
C.P SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA, 3
C/ SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA, 3
REPARAR I PINTAR FAÇANA.ARRANJAMENT DE FAÇANA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

179/2020
M.N., C.
AV. DE LA PAU, 43
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Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

ARRANJAMENT FILTRACIONS CANALS INTERIORS DE
COBERTA
12,50
12,00
0,00
0,00
0,00

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

180/2020
HNOS.FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA
AV. DEL CANAL, 47
PINTAT INTERIOR DEL CENTRE
735,75
367,88
0,00
0,00
0,00

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

182/2020
TECNOLOGIA SEÑALETICA, SL
AV. DE LA PAU 16 BX 02
INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS EN FAÇANA DE LOCAL COMERCIAL.
23,15
12,00
0,00
0,00
0,00

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

183/2020
C.P ENRIC GRANADOS, 12
C/ ENRIC GRANADOS, 12
REPARAR PARETS BALCONS, ARRANJAMENT DE FAÇANA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

184/2020
C.B., P.
CRT.VILA-SANA (FINCA LA PLANA)
REPARACIÓ DE FAÇANA ARRANJAMENT.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.

PRP 2020/591 RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACORD D’APROVACIÓ
DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT 166/2020

La Junta de Govern Local, en la sessió de data 30 de juliol de 2020 va atorgar la llicència
d’obres Exp. 166/2020, sol·licitada pel Sr. V.T., A., en els termes següents:
“...”
ANNEX I:
Sol·licitud d’obres autoritzades
Número d’expedient: 166/2020
Titular /peticionari: V.T., A.
Emplaçament: CT. MIRALCAMP 2 1-3
Tipus d’obra :CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA.ACCESSIBILITAT
ICIO: 0,00
TAXA: 0,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
“...”
Que s’ha detectat una errada material en l’esmentat acord en relació als imports a satisfer
en concepte d’impostos i taxes, atès que a més a més de constar-hi “ICIO: 0,00 i Taxa:
0,00” pel que fa a l’obra de “canvi de banyera per plat de dutxa. Accessibilitat”, hauria de
constar-hi, “ICIO: 137,06 i Taxa: 68,53” pel que fa a l’obra “Canvi mecanismes elèctrics”,
ambdues obres en el mateix emplaçament, és a dir, a la Carretera de Miralcamp, 2, 1r-3a.
Vist que a l’expedient consten dos propostes de liquidació tributària de data 22 de juliol de
2020, una per cada obra a realitzar en l’emplaçament en qüestió.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques estableix que: “les Administracions Públiques podran, així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia número 358/2019, de 21 de
juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA:
Primer.- Rectificar l’error material observat en l’acord d’atorgament de la llicència d’obres
Expedient 166/2020, aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 30 de juliol de
2020, en els termes següents:
ANNEX I:
Sol·licitud d’obres autoritzades
Número d’expedient: 166/2020
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Titular /peticionari: V.T., A.
Emplaçament: CT. MIRALCAMP 2 1-3
Tipus d’obra: CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA. ACCESSIBILITAT
ICIO: 0,00
TAXA: 0,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Número d’expedient: 166/2020
Titular / peticionari: V.T., A.
Emplaçament: CT. MIRALCAMP 2 1,3
Tipus d’obra: CANVI DE MECANISMES ELÈCTRICS
ICIO: 29,00
TAXA: 14,50
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i a la unitat de Gestió
Tributària i Recaptació, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.
4.

PRP 2020/589 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’ESTAT DE LA
BESTRETA (AVANÇAMENT DEL CÀNON ANUAL) PER LA GESTIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE PER PART DE SOREA.

Antecedents:
El Ple de la Corporació en data 22 desembre de 2011 va aprovar la pròrroga del contracte
per a la gestió del servei municipal d’aigua potable i clavegueram a la mercantil SOREA.
El pacte TERCER.- Bestreta (avançament del cànon anual) amb pagament fraccionat.
Estableix:
“la concessionària es compromet a l’avançament del cànon per import d’un milió d’euros
(1.000.000,00 €), que s’abonaran a l’Ajuntament de Mollerussa en les seqüències següents:



Vuit-cents mil euros (800.000,00 €) es lliuren en aquest acte, gaudint de la condició
el present conveni de la més eficaç carta de pagament.
Dos-cents mil euros (200.000,00 €) el dia 25 de juny de 2012.

Al final de cada exercici es recalcularan les taules d’amortització amb el cànon anual,
resultat de la diferència entre els ingressos tarifats i la retribució del concessionari
corresponent, tot de conformitat amb el Plec de condicions que regeix la gestió del servei.”
Pel que fa a la durada del contracte, s’estableix :
“El contracte prorrogat tindrà una durada de 20 anys a partir del 25 de juny de 2012 a
comptar des de l’actual venciment, és a dir, a partir del 25 de juny i fins al 25 de juny de
2032.”
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FETS
Per registre d’entrada 2020-5468 s’enregistrà el document amb la descripció d’estat a 3112-2019 i que és el següent:

JUNTA GOVERN

EXERCICI
LIQUIDAT

19/04/2012

2011

64.211,52

935.788,48

15/05/2013

2012

60.378,74

875.409,74

10/04/2014

2013

53.272,93

822.136,81

05/03/2015

2014

47.295,11

774.841,70

22/09/2016

2015

53.214,44

721.627,26

08/06/2017

2016

31.022,24

690.605,02

15/11/2018

2017

33.118,17

657.486,85

19/07/2020

2018

7.472,26

650.014,59

19/07/2020

2019

567,94

649.446,65

IMPORT

SALDO

CONSIDERACIONS
Com es desprèn del quadre anterior els ingressos provinents de la gestió de l’aigua a
Mollerussa han anant disminuint paulatinament, però de manera desproporconada en els
dos últims anys.
De mantenir aquesta tendència la liquidació de l’any 2020 serà negativa i l’Ajuntament serà
deutora de la mercantil SOREA. Afegint a la quantitat pendent d’amortitzar.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat de l’estat de la bestreta (avançament del cànon anual)
per la gestió del servei municipal d’aigua potable per part de Sorea.

5.

PRP 2020/590 SOL·LICITUD UGT FICA TERRES DE LLEIDA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UNA SALA EL DIA 8 D’AGOST DE 2020.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per UGT Fica Terres de Lleida, en què demana
autorització per utilitzar una sala amb capacitat per unes 20 persones el proper dia 8
d’agost, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una assemblea de treballadors.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 04.08.20 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a UGT Fica Terres de Lleida la utilització de la sala d’actes del Centre
Cultural el dia 8 d’agost, al matí, per realitzar-hi una assemblea de treballadors.
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
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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.

Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.

Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents.

És obligatori l’ús de mascareta.

Es recomana tenir un llistat dels assistents, així com prendre la temperatura per part
de la organització als assistents. Fer entrada i sortida de forma esglaonada.

Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.

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.
Tercer. 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.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
6.

PRP 2020/585 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 10/2020

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
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Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 10/2020, que inclou 28 expedients i que importa la
quantitat 3.764,26 €.
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.
7.

PRP 2020/586 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 4/2020

Vista la relació número 4/2020, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 3 expedients i que importa la quantitat de 26,00 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

8.

PRP2020/587 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 4/2020

Vista la relació número 4/2020, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 14 expedients i que importa la quantitat de 723,20 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
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.

9.

PRP2020/588 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 237-2020
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per
Abdel Malek y padres SCP, per a
l’establiment “Atlas”, 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 agost i 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: Abdel Malek y padres SCP
Nom comercial: Atlas
Ubicació: C/ Verge de Montserrat, 25
Metres quadrats: 10 m2
Període autoritzat: de agost i setembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-237-2020
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
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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.

10.

PRP2020/583 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-24-2020.
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Vist l’expedient tramitat per S.R., H. amb DNI *********
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una targeta

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: S.R., H.
DNI: *********
Núm. targeta: 25137-2020-0020-7987Y
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 7/2025
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

11.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

No se’n presenta cap.

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, 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 Vicesecretari, que en dono fe.

