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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 24 de setembre 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 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. Manuel Civís Llovera. 
 
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 2020/668 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 
631,20€. 
 
 

            ANNEX I: 

 
Sol·licituds d’obres autoritzades 
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Número d’Expedient: 203/2020 
Titular/peticionari: S.P., S. 

Emplaçament: JACINT VERDAGUER, 14 
Tipus d’obra: SUBSTITUCIO DE COBERTA 
ICIO: 132,77 
Taxa: 66,39 
Placa d’obres: 11,50 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 238/2020 
Titular/peticionari: P.C., R. 
Emplaçament: C/ FERRAN PUIG, 12 1 1 
Tipus d’obra: CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA 
ICIO: 0,00 

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

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 239/2020 
Titular/peticionari: F.F., A. 

Emplaçament: AV. DE LA PAU 31, 1 2 
Tipus d’obra: REFORMA DE BANYS I CANVI DE TANCAMENTS 
ICIO: 142,66 
Taxa: 71,33 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
 

Número d’Expedient: 240/2020 
Titular/peticionari: C.A., M. 

Emplaçament: GRUP XAVIER MONTSENY 28, 2 1 
Tipus d’obra: REFORMA DE CUINA 
ICIO: 40,00 
Taxa: 20,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

Número d’Expedient: 241/2020 
Titular/peticionari: M.LL., B. 

Emplaçament: PL.AJUNTAMENT 6 
Tipus d’obra: REPARACIO HUMITATS ENTRADA HABITATGE 
ICIO: 44,28 
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Taxa: 22,14 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 242/2020 
Titular/peticionari: T.C., M. 

Emplaçament: C/ PONENT 22, BX B 
Tipus d’obra: CANVI PAVIMENT HABITATGE 
ICIO: 13,60 
Taxa: 12,00 

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

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 245/2020 
Titular/peticionari: S., T. 
Emplaçament: C/ LLORENÇ VILARO 3, 3 B 
Tipus d’obra: CANVI RAJOLES CUINA I BANY 
ICIO: 6,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 246/2020 
Titular/peticionari: C.P PS. LA SALLE 14 
Emplaçament: PS LA SALLE, 14 
Tipus d’obra: ARRANJAMENT DE LA CANAL DE COBERTA 

ICIO: 24,36 
Taxa: 12,18 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 247/2020 

Titular/peticionari: Q.V., J. 
Emplaçament: AV. DE LA PAU 24 B 2 4 

Tipus d’obra: REFORMA DE BANY.ACCESSIBILITAT 
ICIO: 0,00 
Taxa: 0,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
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3. PRP 2020/667 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.: 
2544-16-2020. DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE PERRUQUERIA I TRACTAMENTS DE 
BELLESA (TRASLLAT). EMPLAÇAMENT: CARRER DE FERRER I BUSQUETS, 71, 
LOCAL. 

 
En data 14 de setembre de 2020 presenta la documentació necessària per a l’exercici de 
l’activitat innòcua de serveis de perruqueria i tractaments de bellesa a l’establiment del 

carrer de Ferrer i Busquets, 71, local. 

 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 14 de 
setembre de 2020, següent: 
 
Número d’expedient: 2544-16-2020  
Titular: D.R., M. 
Denominació:  serveis de perruqueria i tractaments de bellesa (trasllat) 

Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 71, local 
 
Segon. Donar de baixa l’expedient d’activitats núm. 2601/18 que es va donar conformitat a 
la Junta de Govern del dia 15 de març de 2018. 
 

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

Determinacions: 
- Superfície construïda total de 44,67m2 i superfície útil de 40,61m2. 
- Declaració responsable d’establiments que presten serveis de bronzejat artificial 

gestionat pel Departament d’Empresa i Coneixement (només en cas de disposar de 
bancs solars o emissors de raigs UVA). 

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

 
4. PRP 2020/682 COMUNICACIÓ AMBIENTAL D’ACTIVITATS (ADEQUACIÓ I 

AMPLIACIÓ). EXPEDIENT NÚM.: 2553-9-2019. DESCRIPCIÓ: TALLER DE 
TORNERIA. EMPLAÇAMENT: POLÍGON TUMSA NAUS 23 I 25. 

 
En data 19 de novembre de 2019 es presenta la comunicació ambiental d’ampliació i 

adequació de l’activitat de taller de torneria al Polígon Tumsa naus 23 i 25. 
 

Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent: 
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Número d’expedient: 2553-9-2019 
Titular: TALLERS ANDORRÀ, SCP 

Denominació: taller de torneria 
Emplaçament: Polígon Tumsa naus 23 i 25 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  
 

“INFORME RESOLUCIÓ:  

 

TITULAR:               TALLERS ANDORRA, SCP.        

ACTIVITAT:            TALLER TORNERIA 
EMPLAÇAMENT:   POLÍGON TUMSA NAUS 23 I 25    Mollerussa 
EXPEDIENT:          2553-9-2019 

 

NOVA ACTIVITAT           MODIFICACIÓ             AMPLIACIÓ X           

 
Expedient d'ampliació d'activitats de la llicencia ambiental atorgada en data 17.06.2024 
(exp. 564/2003) que fa ampliació i adequació al regim de comunicació ambiental. 
Atesa la presentació del projecte tècnic per a l'ampliació de l'activitat de Taller de torneria 
situada al C/ Polígon Tumsa naus 23 i 25, redactat per B.P., J. en data 10.11.2019, i annex 
al projecte redactat per S.F., J.M. en data juny de 2020, amb assumeix de direcció de S.F., 

J.M.  visat núm. 2020/01729 en data 11.06.2020. 
Atesa la certificació tècnica de comunicació d'activitats acreditativa de compliment de la 
normativa vigent signada per S.F., J.M. en data 03.09.2020. Vist el Certificat d'acte de 

comprovació en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi de caràcter Favorable 
signat per F.R., J.R., tècnic de Dekra Industrial SAU en data 17.09.2020 i l'Acta de control 
ambiental d'activitats de caràcter Favorable signat per R.C., L., tècnic de Dekra Industrial 
SAU en data 16.09.2020. 

Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable de 11.12.2019. 
Per tot l'anterior, s'informa FAVORABLEMENT l'expedient de referencia tot informant a 
l'interessat que l'activitat haurà de desenvolupar-se d'acord amb les següents prescripcions: 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Compliment deis valors límit d'immissió sonora aplicable a l'ambient exterior 

segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions: 

 

Ld(7 h - 
21 h) 

Le(21 h - 
23 h) 

L
N(23 h - 7 

h) 

- En cas d'afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà 
fer controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal 

d'aplicar les mesures correctores que siguin necessàries per tal de garantir que 
no hi hagi afectacions al veïnat i al medi. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sol Valors límit d'immissió en dB(A) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C2) Predomini de sol d'ús industrial 65 65 55 
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- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 
37/2003 del Ruido. 

- Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal: 

- No desguassos a zones de taller: no aigües residuals de procés. 

- Emissions a l'atmosfera: 

- Fums de soldadura 

- Fums combustió caldera de biomassa: CAPCA 03010605: sense grup 

- Gestió de residus: codi productor residus P-91746.1: 

- Tots els residus no domèstics tindran un magatzematge adequat i es 

gestionaran a través d’empresa autoritzada: 

- Caldrà disposar d'un contracte amb un gestor de residus autoritzat per a tots 

els residus no domèstics que generi l'activitat. 

- Paper, cartró, plàstics i resta de domèstics: a recollida selectiva municipal. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D'INCENDIS: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes ai projecte 
tècnic. 

- Manteniment adequat dels mitjans de protecció contra incendis: BIEs amb 

sistema d'abastament d'aigua, sistema automàtic de detecció i sistema manual 
d'alarma. 

-PRESCRIPCIONS NECESSÁRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb 

reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, aire 
comprimit, etc. 

- Caldrà garantir que no s'accedeixi a les zones sense ús previstes al projecte 

desmantellant les escales d'accés. 

- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- En cas que l'activitat s'abasteixi d'aigua provinent de fonts pròpies haurà 

d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües i, si no disposa de 
la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar el dret d'aprofitament 
corresponent a l’Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'art. 52 i concordants 
del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 
20 de juliol. 

- Compliment de tota la legislació vigent d'aplicació a l'activitat. 
-REGIM D’AUTOCONTROLS PERIÒDICS CADA 6 ANYS.” 

 

Residu Codi CER Classe Producció anual 

alumini 170402 NE 0.52 t 

acer inoxidable 170407 NE 0,1 t 

ferralla 170405 NE 6,92 t 

bronze 170401 NE 0,06 t 
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5. PRP 2020/689 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT MOLLERUSSA (FORMACIÓ 
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) (EXP.1374-27-2020) 

 
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte del qual 
és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es 
regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol. 
 

L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es 

realitzarà a l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, sota de dependència directa del personal 
professional adscrit a la Regidoria d’Ensenyament.  
 
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades 
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres 
presents, ACORDA: 

 
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques 
següent: 
 
 Modalitat: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball en els 

IFE. 

 
 Alumne:  
 

Cognoms i Nom:  P.F., C. 
Centre:  Escola Pompeu Fabra de Mollerussa 

Durada:   28/09/2020 a 16/06/2021 
Horari:  de les 8h a les 12h 

Dies:  Dilluns, dimarts i dimecres 
Pràctiques:  Jardineria i ramaderia 
Tutor/a:   G.P., X., Coordinador d’Ensenyament. 

  
Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es 
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica 
prestació de serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances 

previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de 
treball. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 
desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr. 

Regidor responsable de l’Àrea d’Ensenyament o, en el seu cas, el Coordinador/responsable 

de l’àrea, pel desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a 

l’alumne proposat. 

6. PRP 2020/690 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT MOLLERUSSA (FORMACIÓ 
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (EXP. 1374-28-2020). 
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L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte del qual 
és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es 

regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol. 
 
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es 
realitzarà a l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, sota de dependència directa del personal 
professional adscrit a la Regidoria d’Ensenyament.  
 
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades 

per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres 

presents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques 
següent: 
 
 Modalitat: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball en els 

IFE. 
 
 Alumne:  
 

Cognoms i Nom:  M.R., A. 
Centre:  Escola Pompeu Fabra de Mollerussa 

Durada:   28/09/2020 a 16/06/2021 
Horari:  de les 8h a les 12h 
Dies:  Dilluns, dimarts i dimecres 
Pràctiques:  Jardineria i ramaderia 
Tutor/a:   G.P., X., Coordinador d’Ensenyament. 

  
Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es 

declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica 
prestació de serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances 
previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de 
treball. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 
desplegament d’aquest acord. 

 
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr. 

Regidor responsable de l’Àrea d’Ensenyament o, en el seu cas, el Coordinador/responsable 

de l’àrea, pel desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a 

l’alumne proposat. 

7. PRP 2020/679 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

CAMP DEL BOJAN TOTS ELS DIJOUS I DIVENDRES DE CADA MES FINS AL 

JUNY DE L’ANY 2021  PER A  FONDARELLA CF . EXPEDIENT 1599- 136-2020.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.F., C., en representació de Fondarella CF, 
en què demana autorització per utilitzar el Camp del Bojan tots els dijous i divendres de 
cada mes fins al juny de l’any 2021. Des de les 18 h fins a les 21 h , per a realitzar 
entrenaments. 
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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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Fondarella CF, la utilització  del  Camp del Bojan tots els dijous i 
divendres de cada mes fins al juny de 2021, des de les 18 h i fins les 21 h per a l’activitat 
descrita. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
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 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 

l’interès públic. 

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

 
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:  
-Complir les mesures del pla de desconfinament sectorial per l’esport, de la Secretaria 
General de 
l’esport. (s’adjunta pla) 
-Complir les mesures de seguretat, higiene i control redactades per la Federació Catalana de 
Futbol 

-Tenir accés a farmaciola. 
-Es prohibeix fer foc. 
-Respectar les instal·lacions 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 

-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-CoV-
2. 

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 
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8. PRP 2020/681  AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

PAVELLÓ POLIESPORTIU CADA DIVENDRES DES DEL 25 DE SETEMBRE FINS 
AL 15 DE DESEMBRE.  PER A  ASSOCIACIÓ MUSULMANA ANNOUR 
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 166-2020.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per E.H., B., en representació de Associació 
Musulmana Annour Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 
poliesportiu tots els divendres des del 25 de setembre fins al  12 de desembre des de les 

13:00i fins les 14:30 h per a resar. 

 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

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

 
Primer. Autoritzar a Associació Musulmana Annour Mollerussa, la utilització  del Pavelló 
poliesportiu tots els divendres des del 25 de setembre fins el 15 de desembre, des de les 
13:00 
 i fins les 14:30 h per a l’activitat descrita. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

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

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

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

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

associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
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l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

 
Condicions específiques:  

Es complirà l’actualització del pla sectorial de desconfinament d’Afers Religiosos Etapa de 
represa, pla fet pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’adjunta a 
l’expedient. 

-Es seguiran les normes d’higiene a l’entrada de l’edifici (us de gel hidroalcohòlic) i es 
complirà amb tota la informació que hi ha publicada al Pavelló. 

-Ús obligatori de mascareta. 

-S’aplicarà la normativa vigent que hi hagi el dia de la celebració de l’acte. 

-Deixar els serveis desinfectats, un cop s’hagi acabat l’acte. 
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-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte 

-Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació 
-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-CoV-
2. 

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

9. PRP 2020/666 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

NÚM. 4/2020 
 
Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 4/2020, 
que inclou 5 expedients i que importa la quantitat 2.192,24 €. 

 
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. 

 
 
10. PRP2020/670  SOL·LICITUD DE JGB DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 

LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 
Vista la instància presentada per G.B., J. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de 
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència de la senyora B.C., M.. 

 
ANTECEDENTS: 
 
En data 24 de març de 2020 va morir la senyora B.C., M.. 

 

En data 18 de setembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 24 de març de 2021. 
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L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les 

transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.  
 
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) 
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui 
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos 
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.  
 

En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a Josep Gomà Braqué per a la presentació de 
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos 
adients. 
 

 
11. PRP2020/678 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 13/2020.  

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 13/2020, que inclou 21 expedients i que importa la 
quantitat 8.636,33 €. 
 

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. 
 
 
12. PRP2020/680 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS 

DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 5/2020. 
 
Vista la relació número 5/2020, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 

materials de construcció, que inclou 22 expedients i que importa la quantitat de 1.082,38 €. 
 

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

 
 
13. PRP2020/683 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 

RELACIÓ 09/2020 
 
Vista la relació núm. 09/2020 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua 

potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de 
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 71 expedients i que importa la quantitat 

2.802,51 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 

número 09/2020, corresponent al període entre els dies 6 de juliol al 13 de setembre de 
2020. 
  
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 
subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i 
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars 
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats. 

 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del 
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.   
 
14. PRP 2020/684 RELACIÓ 1/2020 CONVENIS SOLARS 

 

L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els 
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents 
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars 
objecte del conveni. 
 
Atès que s’ha efectuat el pagament del primer i segon terminis corresponent a l’IBI Urbana, 
exercici 2020. 

 
Vista la relació núm. 1/2020, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent 
tipologia, corresponent al primer i segon terminis del rebut d’IBI Urbana, exercici 2020. 
 
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de 
diferent tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al primer i segon 

terminis de l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2020, per un import total de 20.411,22 €. 
 
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

15. PRP 2020/686 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 64, 65/2020 
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Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern 
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del 

Pressupost. 
 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 12.705,22€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció 132, 133/2020. 
 

Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.-Aprovar la relació de factures número 64, 65/2020, per import global de 
12.705,22€. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
 
16. PRP 2020/687 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I 

CADIRES. EXPEDIENT 2334- 319-2020  
 
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:  

 Octubre 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: octubre 2020 

- Núm. Expedient: 2334-319-2020 

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 
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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.     

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

municipal o esdeveniment públic. 
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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-CoV-

2. 

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 2020/669. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-58_2020. 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 

núm. 2020/10253, de data 09/09/2020, el Sra. B.N., L. sol·licita targeta de resident zona 
blava. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es 
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 
següents:  
 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en 

zones de vianants envoltades per zona blava;  
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 
Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment. 

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la 
persona interessada. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 

li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
 
 
18. PRP2020/664 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-29-2020 
 

Vist l’expedient tramitat per LL.S., J. amb DNI XXXXXX  per  obtenir una targeta 

d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
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.  
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 

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: LL.S., J. 
DNI: XXXXXX 

Núm. targeta:  25137-2020-0025-5274J 

Modalitat: Titular conductor 
Data de caducitat:  7/2023 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
 

19. PRP 2020/677 TARGETA D’APARCAMENT COL·LECTIVA PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-30-2020 

 
Vist l’expedient tramitat per amb DNI 17850957J, com a representant de l’entitat HH 
FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA CASA DE JOSEP JAQUES amb NIF Q2500303I, per a 
obtenir una targeta d’aparcament col·lectiva per a persones amb disminució. 

 
Atès que l'entitat sol.licitant acredita que el vehicle adaptat es destina exclusivament al 
transport de persones amb discapacitat o dependència en coherència amb la naturalesa de 
les seva activitat.  
 

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 COL·LECTIVA per a persones amb 
disminució següent: 
 
Titular: HH FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA CASA DE JOSEP JAQUES 
NIF:  Q2500303I 

Núm. targeta:  25137-2020-0026-0303I 
Modalitat: Titular col·lectiu 
Data de caducitat:  set.-2030 
 
Segon.- Notificar el present acord al representant de l’entitat interessada als efectes legals 
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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 

 
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 el següent assumpte: 
 
20.1.- PRP 2020/695 SOL·LICITUD SR. DAVID MIRANDA, EN REPRESENTACIÓ DEL 
QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN 
CONCERT A L’ESPAI DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2020.  
 

Vista la petició presentada pel Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en què 

demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 27 de setembre, de 
les 12.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi un concert respectant les mesures de seguretat 
i prevenció per la COVID-19. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 24.09.2020 i d’acord amb l’informe de la 

regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en 
què demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 27 de setembre,  
de les 12.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi un concert. 

 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS 
 

 COVID 19. S’adjunta protocol per a Restauració i protocol per sector d’arts 
escèniques i musicals. 

 Complir la RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost (el termini de la mateixa és 

de 30 dies), per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per 
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, on prohibeix es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu 
persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic i on la seva activitat es troba 
inclosa en en restriccions de no poder fer taules de més de 10 persones. Restem a 
l’espera de les noves restriccions a grups de 6 persones. 

 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en 

especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i 
festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que 
afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 

 Activitat inclosa al 112/2010. 

 No servir alcohol a menors de 18 anys. 

 Tenir a disposició una farmaciola i un extintor. 
 Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010) 
 S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones 

d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010) 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 

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-CoV-
2. 
 
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. 
 
 

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i quinze 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. 
 

 


