AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 1 d’octubre 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 amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. 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 2020/711 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
365,01€.
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:

251/2020
F.G., M.
PL. MAJOR 18, 3 1
ARRANJAMENT FILTRACIONS TERRASSA
86,70
43,35
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:

253/2020
M.P., E.
GRUP CATALUNYA 1, 2 1
TANCAMENT CUINA-MENJADOR
10,00
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:

259/2020
C.P., J.
C/ BALMES, 41
PINTAT DE FAÇANA.ARRANJAMENT
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:

260/2020
C.P JOAN BURNIOL, 6
JOAN BURNIOL, 6 (Cr. Domènec Cardenal 35)
INSTAL·LACIÓ DE BAIXANT DE LA FAÇANA
131,30
65,65
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

262/2020
C.P CAMÍ DEL PALAU, 11
CAMÍ DEL PALAU, 11
CANVI TUB ESCOMESA AIGUA
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

4,00
12,00
0,00
0,00
0,00

PRP 2020/685. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT QUE
TÉ PER OBJECTE EL LLOGUER D’APARELLS SONORS DISSUASSIUS PER AL
CONTROL D’AUS AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ADJUDICACIÓ.

Per acord de la Junta de Govern de data 27/08/2020, es va aprovar l’expedient de
contractació del subministrament que té per objecte el lloguer d’aparells sonors dissuassius
per al control d’aus al municipi de Mollerussa, mitjançant el procediment obert simplificat
abreujat i la tramitació administrativa ordinària. Així mateix, es van aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen
l’expedient de contractació.
Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant del dia 28/08/2020, es va anunciar la
convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 10 dies hàbils per a la
presentació telemàtica de pliques. Durant l’esmentat termini es van presentar les següents
ofertes, segons ordre d’entrada a la plataforma de contractació pública:
Empresa
ADTEL, SL
CONTROL AUS

Núm. Registre_______
ENTRA-2020-10422
ENTRA-2020-10430

Data_____
13/09/2020
14/09/2020

En la data 15/09/2020, des de la Unitat de contractació administrativa es va procedir a
l’obertura de les ofertes telemàtiques presentades i qualificada la documentació pels serveis
municipals competents, es va constatar que la mateixa s’ajustava als requeriments
establerts a l’article 159.4.c) de la LCSP. Tanmateix, es va sol.licitar un aclariment a
l’empresa ADTEL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, SL, en el sentit de que aportés una
descripció tècnica dels equips ofertats, constatatant-se posteriorment la seva adequació a
les prescripcions tècniques. En coseqüència, es va procedir a la valoració de les ofertes
econòmiques i a la seva classificació per ordre decreixent de puntuació, proposant-se
l’adjudicació del contracte a favor de la proposta presentada per part de l’empresa ADTEL
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, SL per considerar-la la millor oferta en termes de qualitatpreu:
ADTEL
AUS CONTROL

Oferta econòmica
3.950,00 € IVA exclòs
4.250,00 € IVA exclòs

Puntuació
20,00 punts
14,29 punts

ORDRE
1
2

En la data 22/09/2020, els serveis municipals competents van accedir al RELI de la
Generalitat de Catalunya i es van consultar les dades inscrites de l’empresa proposada com
a adjudicatària, constatant-se que aquesta compleix amb els requisits previs per a
contractar amb l’administració pública i no concorre cap causa de prohibició per contractar.
La clàusula 29 del PCAP estableix que un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan
de contractació ha d’acordar l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de l’esmentada
documentació.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. DECLARAR vàlida la licitació del SUBMINISTRAMENT QUE TÉ PER OBJECTE EL
LLOGUER D’APARELLS SONORS DISSUASSIUS PER AL CONTROL D’AUS AL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat i la tramitació
administrativa ordinària.
Segon. ADJUDICAR el CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de l’empresa
ADTEL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, SL amb el CIF: B63181440, l’execució del qual
es durà d’acord amb allò establert al Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de
prescripcions tècniques i d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària:






Preu anual del contracte: 4.779,5 € IVA inclòs.
Durada del contracte: 3 anys prorrogable per 1 any més.
Termini d’execució: des del mes d’octubre al mes d’abril de cada anualitat.
Objecte: Instal.lació i manteniment de 6 aparells sonors i 30 altaveus.
Els espais urbans del municipi en els que cal la instal·lació dels sistemes son els
següents:
-

Zona
Zona
Zona
Zona

Avinguda del Canal
Xalet de cal Castelló
Escola de música
Piscines municipals

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que
han participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo
en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies
hàbils, d’acord amb allò establert a l’article 151.1 de la LCSP.
Quart. La formalització del contracte s’entendrà efectuada una vegada l’empresa
adjudicatària hagi signat l’acceptació del present acord d’adjudicació, la qual cosa es
durà a terme mitjaçant notificació electrònica, conforme estableix l’art. 159.6 apartatat g)
de la LCSP.
Cinquè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.

4.

PRP 2020/699 CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM 3 I ÚLTIMA LOT 3 - IMPLANTACIÓ
I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT (FASE 2)

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Implantació i construcció dels fonaments del nou Institut”
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Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 36.768,02€
Exercici econòmic: 2020

i última

Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres el Sr. N.A., E. amb el
conforme del adjudicatari, VOLTES CONNECTA, SLU
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.

5.

PRP 2020/702. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: OBRA
CIVIL,
INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA
I
SENYALITZACIÓ
VERTICAL
I
HORITZONTAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA
RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS.

L’objecte de la present contractació es l’execució parcial –obra civil, instal.lació elèctrica i
senyalització vertical i hortizontal- del Projecte executiu de la instal·lació d’una Estació de
Recàrrega Ràpida (EdRR) per a vehicles elèctrics al municipi de Mollerussa, redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial J.R.C. número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Tarragona, el qual fou aprovat definitivament per mitjà de la RESOL
490 de l’alcaldia de data 19/08/2020.
Vist que l’article 14.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que quan una obra ordinària
admeti fraccionament, podrà ser objecte de diferents projectes serparats, relatius a
cadascuna de les parts que la integren, sempre que puguin ser substancialment definides.
En tot cas, s’ha de dictar una resolució administrativa prèvia que fonamenti la conveniència i
possibilitat del fraccionament del projecte. Conforme estableix l’apartat 2on de l’esmentat
precepte, la resolució de fraccionament correspon a l’òrgan competent per contractar l’obra.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de
la Comissió de 28 de novembre de 2007 és la següent: CPV-45112100-6 Trabajos de
excavación de zanjas i CPV-45311000-0 Trabajos de instalación de cableado y accesorios
eléctricos.
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 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió d’un informe per part de
l’òrgan de contractació 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. Així mateix, segons allò que disposa l’article
118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte d’obres, cal que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres.
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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’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ETECNIC
MOVILIDAD ELÉCTRICA, SRL amb el CIF: 39884415T, el qual es considera per part de
l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. Així mateix, l’empresa
acredita que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a
executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix 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 de 2019 i
a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR el fraccionament del Projecte executiu de la instal·lació d’una Estació
de Recàrrega Ràpida (EdRR) per a vehicles elèctrics al municipi de Mollerussa, i l’expedient
de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte l’execució de l’OBRA CIVIL,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORTIZONTAL.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent. Núm. RC:
220200005411.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ETECNIC
MOVILIDAD ELÉCTRICA, SRL amb el CIF: 39884415T, en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 8.844,93 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 2 setmanes.



Supervisió de les obres:
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals i/o la
Direcció facultativa corresponent.



Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les mesures en matèria de Seguretat i
salut en el treball establertes al Projecte executiu.



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

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

PRP 2020/692 DETERMINACIÓ DELS DIES FESTIUS D’OBERTURA COMERCIAL
ANY 2021.

El DOGC 7910 de 04.07.2019 va publicar l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual
s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i
dies festius per als anys 2020 i 2021.
L’article 5 d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de
19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció,
es preveu que els ajuntaments poden afegir dos dies addicionals d’obertura per als
establiments comercials del seu municipi.
Tenint en compte el suggeriment formulat per la Delegació a Mollerussa de la Cambra Oficial
de Comerç i Indústria de Lleida i per l’associació municipal de comerciants Mollerussa
Comercial, com a òrgans representants dels establiments municipals, en què demanen que
els dos festius per l’any 2021 siguin el 5 i el 12 de desembre.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Determinar que els dos dies que ha de fixar l’ajuntament per poder romandre
oberts els establiments comercials durant l’any 2021, d’acord amb l’exposat, siguin el 5 i el
12 de desembre.
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç, com a òrgan competent
en matèria de comerç.
Tercer. Donar publicitat d’aquest acord pels mitjans que es considerin adients, per tal de
que, als efectes oportuns, tots els possibles interessats tinguin coneixement, un cop sigui
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a instàncies del Departament
d’Empresa i Coneixement.
7.

PRP 202/697 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.:
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2544-15-2020. DESCRIPCIÓ: ÒPTICA. EMPLAÇAMENT: C/ MURALLA, 2, LOCAL
1 (C/FERRER I BUSQUETS, 45, LOCAL 1).
En data 14 d’agost de 2020 presenta la comunicació d’inici d’exercici de l’activitat innòcua
d’una òptica a l’establiment del C/ Muralla, 2, local 1 (C/ Ferrer i Busquets, 45). En data 22
de setembre de 2020 es presenta al registre el certificat final i la documentació reclamada
necessària per a la tramitació de l’expedient.
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. 325/2015, de 15 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 innòcua, en data
22 de setembre de 2020, següent:
Número d’expedient: 2544-15-2020
Titular: FABREGAT I MELGOSA, SCP
Denominació: òptica
Emplaçament: carrer Muralla, 2, local 1 (C/Ferrer i Busquets, 45)
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
Superfície construïda total 97,22m2 i superfície útil de públic de 39m2.
D’acord amb el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball, l’altura mínima de la zona de públic dels locals
comercials i les zones de treball serà de 2,5m. Només s’autoritzen altures inferiors
en zones de magatzems.
Autorització sanitària d’òptiques, gestionat pel Departament de Salut.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
8.

PRP 2020/691 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DEL
PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea les
prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la
qual defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal,
per a atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència
social i que necessiten ajuda per llur subsistència. Aquest servei es coordina mitjançant els
serveis socials bàsics i pot ser prestat pels ens locals o les entitats privades d’iniciativa social
degudament acreditades i inscrites al Registre corresponent per a la prestació d’aquest tipus
de servei. En aquest sentit, el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de
desembre de 2015 va aprovar el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments;
publicat al BOP de Lleida Núm. 41, del 1 de març de 2016. Tanmateix, en data 22 de
desembre de 2015 es va formalitzar un conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
l’ajuntament de Mollerussa per a la cessió del local per a la prestació del servei. Considerant
la naturalesa i el contingut del mateix, és procedent actualitzar determinats vincles,
incorporant-se en aquest conveni un apartat de disposicions addicionals específiques.
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Per tant, el conveni que es proposa té com a finalitat, no tan sols l’impuls del projecte
Centre de Distribució d’Aliments de la comarca del Pla d’Urgell i fixar els compromisos de les
parts, sinó, també, adequar el conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
l’ajuntament de Mollerussa relatiu a la cessió del local.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Centre de Distribució d’Aliments;
vistos els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de
l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL
DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS, conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com
en dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament).
Cinquè. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

I

Mollerussa, setembre de 2020
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Rafel Panadés Farré, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en nom i
representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li confereixen els articles 12.b i
13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 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, i de conformitat amb l’acord
adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal, en sessió ordinària realitzada el dia 9 d’octubre de 2017.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, en nom i
representació de la corporació local, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53 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.
Ambdós, en la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, reconeix en el seu article 16 que els serveis socials
bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als
usuaris i als àmbits familiar i social, a l’hora que disposa que tenen un caràcter polivalent, comunitari i
preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents
situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els servis socials bàsics han de
donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i al relació dels destinataris dels serveis.
D’acord amb l’article 27 de l’esmentada llei, l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres
ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials, d’acord amb
el previst en la mateixa i, si escau, la legislació sobre organització territorial i règim local.
D’acord amb el seu article 34, les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l’atenció
socials als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics, indicant en el seu apartat 3 que l’àrea
bàsica de serveis socials ha d’agrupar els municipis de menys de vint mil habitants, cas en el qual la
gestió correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.
D’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, d’Organització Comarcal de Catalunya,
corresponen a la comarca les competències en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels
ajuntaments; les que li atribueixen les lleis del Parlament o les que li deleguin o encarreguin de
gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les comunitats de
municipis i les organitzacions associatives d’ens locals.
Així mateix, la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea les
prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la qual defineix
el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal, per a atendre les
necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència social i que necessiten ajuda per
llur subsistència.
Que aquest servei es coordina mitjançant els serveis socials bàsics i pot ser prestat pels ens locals o les
entitats privades d’iniciativa social degudament acreditades i inscrites al Registre corresponent per a la
prestació d’aquest tipus de servei.
Que aquestes persones han de ser derivades pels professionals dels serveis socials bàsics.
En relació al finançament dels serveis socials l’article 59 de la llei 12/2007 de serveis socials preveu que
aquests es financen amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, i entre altres, amb les
aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i altres ens locals.
L’article 60 de l’esmentada llei en el seu apartat 5 estableix que els municipis i els altres ens locals han
de consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de llur
competència.
En el seu article 62 preveu que els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat comparteixen el
finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i
projectes, el servei d’ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
Atès que el Consell d’Alcaldes en sessió celebrada en data 5 de juny de 2017 va acordar en relació al
servei del centre de distribució d’aliments un finançament del 60% fixe (per habitant) i del 40% variable
(per beneficiari) i d’acord amb les dades que figuren a l’annex I; el qual encara és vigent actualment.
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2015 va aprovar
el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments; publicat al BOP, núm. 41, de 1 de març de
2016; i que recentment s’ha aprovat una última modificació publicada al BOP, número 201 de 17
d’octubre de 2019.
Atès que en data 22 de desembre de 2015 es va formalitzar un conveni amb l’Ajuntament de Mollerussa
per a la cessió del local per a la prestació del servei.
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Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, en el que preveu que:
Són convenis els acords amb efectes jurídic adoptats per les Administracions Públiques, els organismes
públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden incloure
mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de competències pròpies o
delegades.
Per tal de fer extensius els criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen part de
l’àmbit territorial d’actuació d’aquest Consell Comarcal, d’acord amb l’article 87.2 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i amb l’article 150 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, les parts formalitzen els present
conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis
socials, i que es regeix pels següents pactes:
Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és dona continuïtat al projecte Centre de Distribució d’Aliments de la
comarca del Pla d’Urgell, la finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al
dret a l’alimentació, ampliant l’actual sistema de cobertura de necessitat bàsiques de la població més
desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions locals i
implicant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació
sociofamiliar en que es troben.
Segon. VALORS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Els valors que regiran el projecte seran els següents:
a)

Obra col·lectiva: El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, tercer sector i
societat civil.

b)

Consens de criteris de valoració i derivació: Els professionals dels SSB són els responsables de
la derivació de les persones beneficiàries al CDA, les quals actuen sota uns mateixos criteris de
valoració.

c)

Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments: El format facilitarà que les
persones puguin escollir, normalitzant així el sistema de lliurament d’aliments. Es garanteixen
aliments bàsics mínims per a una alimentació equilibrada.

d)

Coresponsabilitat dels beneficiaris: Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits
saludables, estalvi familiar, consum responsable i l’empoderament de les persones.
Autonomia en la confecció de la cistella (segons la disponibilitat de productes i segons la
normativa de funcionament del servei).

e)

Finançament: El consens permet engegar un projecte de dimensions superiors a les
possibilitats de resposta de cada una de les institucions que li donen suport inicialment.



Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: comercial, centres escolars,
associacions de veïns, parròquies...



Voluntariat, com a element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecte, a més de
donar-li un important valor social afegit. Periòdicament es mantindran espais de coordinació,
seguiment, intercanvi i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació
també és un aspecte cabdal tan en temes de seguretat alimentària (curs de manipulació
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d’aliments) així com en altres qüestions relacionades amb el bon desenvolupament del
projecte.
Tercer. COMPROMISOS COMUNS A TOTES LES PARTS


Formar part de la comissió de seguiment i avaluació que consta al present conveni i donar
compliment als objectius i tasques d’aquesta.

Aquesta comissió estarà formada per:
La consellera comarcal encarregada del servei
Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones o la tècnica referent del centre de distribució
d’aliments
Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal
Un representant dels Ajuntaments assignat pel Consell d’Alcaldes
El gerent del Consell Comarcal
Les seves funcions seran:
Tractar les diferents situacions que afectin al servei.
Altres funcions derivades de la relació interadministrava de les parts,
Valorar la gestió del servei i proposar aquelles variacions que siguin considerades com a
possibles millores de gestió del mateix. Aquestes variacions seran considerades en el
Reglament de Gestió i si suposen modificacions de caràcter econòmic hauran de ser prèviament
informades pel Consell d’Alcaldes i considerades al ple de les respectives entitats.
Quart. COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL


El Consell Comarcal es compromet a prestar el serveis, de conformitat amb la normativa que
els regula i segons s’especifica en la documentació adjunta a aquest conveni, per tal d’atendre
les persones en situació de necessitat de la comarca que no disposen de recursos suficients per
fer-hi front.



El Consell Comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar l’aportació
econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte
d’aquest conveni i vincular les aportacions rebudes de la Generalitat i/o qualsevol altre entitat
segons el Contracte Programa anual aprovat definitivament, donant compliment al que preveu
l’article 19 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el TRLOCC.



El Consell Comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que es
desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar
l’ajuntament d’aquestes amb antelació.



El Consell Comarcal es compromet a facilitar a l’ajuntament una memòria on consti informació
general i estadística del servei amb periodicitat anual, així com també qualsevol altra dada
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter
personal.



El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, mitjançant els professionals de servies socials, farà la
derivació corresponent al Centre de Distribució d’Aliment i farà el seguiment i les intervencions
que siguin necessàries en cada cas.



Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments s’integraran en un fitxer
responsabilitat del Consell.



El Consell Comarcal del Pla d’Urgell es compromet a gestionar i organitzar el funcionament diari
del centre (gestió d’aliments a partir dels informes de serveis socials, aportació i coordinació
dels voluntaris, realització dels cursos de formació que segueixen els usuaris del centre,...)
amb el personal tècnic corresponent.
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Coordinar i dinamitzar els espais de treball en xarxa.



Elaborar els informes i memòries del projecte, tant a nivell local com comarcal.



Gestionar els aliments; control d’estoc, compra, donacions, campanyes...



Delegar en un tècnic la tasca de fer d’enllaç en el projecte i participa a les reunions de la
comissió tècnica de seguiment del Centre de Distribució d’Aliments



Participar i afavorir la realització de campanyes de recollida d’aliments

Cinquè. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA


Participar en les comissions de seguiment del projecte a través del seus representant escollit
pel consell d’alcaldes.



L’Ajuntament de Mollerussa farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els criteris i les
condicions del servei i d’acord amb els termes econòmics que haurà informat el Consell
d’Alcaldes, per tal de contribuir en les despeses de manteniment del Centre de Distribució
d’Aliments, segons l’acord del Consell d’Alcaldes en la sessió celebrada en data 5 de juny de
2017.



L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i cooperarà i col·laborarà amb les tasques necessàries per
facilitar la gestió dels programes i actuacions del Consell Comarcal.

Sisè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’inicia amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2020 i,
inicialment es preveu la seva finalització amb data 31 de desembre de 2023.
La vigència del present conveni es pot prorrogar per escrit i consens exprés de les parts en qualsevol
moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior,. La pròrroga no podrà excedir de
4 anys.
Setè. RESOLUCIÓ
Són causes de resolució d’aquest conveni:






La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts, instrumental per escrit.
L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia prèvia amb tres
mesos d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda , legal o material de donar compliment als seus pactes.
Altres causes previstes per la llei 40/2015, ds’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector públic.

Vuitè. LEGISLACIÓ I JURISDCCIÓ APLICABLE
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni seran resoltes
per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al punt sisè. En cas contrari, es
podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
DISPOSICIONS ADDICIONALS REGULADORES DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ EN PRECARI DE
L’IMMOBLE ON S’UBICA EL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA), PER A LA GESTIÓ
DEL “SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS A LA COMARCA DEL PLA D’URGELL”.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Es modifica el punt 3 del Pacte quart, intitulat Condicions del
precari, que queda amb el redactat següent:
3.
L’ús del be cedit en precari serà gratuït, sense perjudici que l’entitat beneficiària assumeixi les
despeses ordinàries de conservació i manteniment de les instal·lacions, incloses les de neteja i
subministrament d’energia elèctrica i aigua.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell gaudeix de la
inscripció com a titular del Centre de Distribució d’Aliments del Pla d’Urgell (Expedient EM/0112/2016),
Resolta favorablement per la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en
data 26/04/2016, es declara sense efectes el punt 7 del Pacte quart, intitulat Condicions del precari.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. El Consell Comarcal del Pla d’Urgell compensarà a l’Ajuntament
de Mollerussa per les despeses que resultin de la liquidació efectuada, en concepte de les que assumeixi
l’Ajuntament de Mollerussa referents a subministraments i neteja, si és el cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Interpretativa. El Pacte cinquè, intitulat Pòlissa d’assegurança,
s’interpretarà de la forma següent:
Respecte l’assegurança de les instal·lacions, l’Ajuntament assumirà íntegrament la de l’edifici, en
concepte de continent, i aquelles instal·lacions inherents. El mobiliari, electrodomèstics, i el material
d’equipament propi d’aixovar, en concepte de contingut, així com els consumibles, serà objecte
d’assegurança per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
Rafel Panadés i Farré
PRESIDENT
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

9.

Marc Solsona Aixalà
ALCALDE”

PRP2020/688 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DE 6 TAULES RECTANGULARS PER GARANTIR LA DISTÀNCIA DE
SEGURETAT EN EL PROGRAMA DINA EN COMPANYIA DURANT DOS MESOS
PER A LA FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA. EXPEDIENT 1599-181-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, en
què demana 6 taules rectangulars durant dos mesos per a per garantir la distància de
seguretat en el Programa Dina en Companyia.
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 la FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, la cessió de 6 taules
rectangulars durant dos mesos per a garantir la distància de seguretat en el Programa Dina
en Companyia.
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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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.
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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.

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

10.

PRP2020/704 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
PARADA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL PELS DIMECRES DES DEL 30 DE
SETEMBRE DEL 2020 AL 16 DE DESEMBRE DE 2020 PER A CREU ROJA EL PLA
D’URGELL. EXPEDIENT 1599- 189-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Creu Roja el Pla d’Urgell, en què demana
autorització per utilitzar el recinte del mercat setmanal els dimecres des del 30 de setembre
de 2020 al 16 de desembre del 2020 per a vendre loteria de Nadal i loteria de l’Or, els
beneficis de les quals els ajuden a desenvolupar una bona part dels projectes.
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 Creu Roja el Pla d’Urgell, la utilització del recinte del mercat setmanal
des del dia 30 de setembre de 2020 al 16 de desembre del 2020 per a l’activitat descrita.
Segons la regidoria de mercats se’ls autoritza provisionalment la parada de l’Av. del Canal
núm. 084 de 5 metres, i se’ls informa que pot estar subjecta a possibles modificacions
segons l’organització del mercat.
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,

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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:
-Separació de 1,5 mts entre parades pels costats.
-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de
facilitar gel hidroalcohòlic al client.
-Us obligatori de mascareta.
-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades
-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene.
-El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la distància
de
seguretat.
-S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client.
-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura.
-Tenir localitzada una farmaciola.
-En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en
cas de vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
-Pòlissa i rebut RC en vigor
-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants.
-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. 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.

11.

PRP2020/706 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
PISCINES COBERTES PER TOTS ELS DILLUNS DE CADA MES DE LES 12:15
FINS A LES 13:00 HORES. PER A SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA.
EXPEDIENT 1599- 192-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA,
en què demana autorització per utilitzar la piscina coberta tots els dilluns de cada mes des
de les 12:15 fins les 13:00 h per a realitzar Aquagym.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 Servei de Rehabilitació Comunitària, la utilització de Piscina coberta
tots els dilluns de cada mes de les 12:15 fins a les 13:00 hores 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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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:
Les persones responsables d’aquesta autorització hauran de mantenir-se informades i
respectar escrupolosament les condicions de seguretat conforme a la normativa que dicti
l’autoritat competent en matèria sanitària, corresponent en la data de l’activitat com a
conseqüència de la situació creada pel Covid-19.
En conseqüència s’aplicarà la normativa vigent que hi hagi el dia de la celebració de l’acte.
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. 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.
12.

PRP2020/709 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
CESSIÓ DE 25 FANALS DE LA VIA PÚBLICA DURANT EL PERÍODE DEL 2 DE
DESEMBRE FINS AL 23 DE DESEMBRE DE 2020, PER A CCMA, SA. EXPEDIENT
1599- 190-2020.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per CCMA, SA, en què demana autorització per
utilitzar 25 fanals de la via pública durant el període del 2 de desembre de 2020 fins el 23
de desembre de 2020 per la promoció de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
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 CCMA, SA, la cessió de 25 fanals de la via pública durant el període del
2 de desembre fins el 23 de desembre de 2020 per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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:
Les persones responsables d’aquesta autorització hauran de mantenir-se informades i
respectar escrupolosament les condicions de seguretat conforme a la normativa que dicti
l’autoritat competent en matèria sanitària, corresponent en la data de l’activitat com a
conseqüència de la situació creada pel Covid-19.
En conseqüència s’aplicarà la normativa vigent que hi hagi el dia de la celebració de l’acte.
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. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

13.

PRP2020/712 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL
NÚMERO 1459. EXPEDIENT 2349-19-2020.

GUAL

PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a SERVEIS LIC 1999 SLU previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent,
subjectant-se a les condicions següents:

Número de placa de gual permanent: 1459.

Ubicació: Ronda de Ponent núm. 23

El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

14.

PRP2020/700 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SALA DE BALL DE L’AMISTAT PELS DIMARTS COMPRESOS ENTRE L’OCTUBRE
DE 2020 I EL JUNY DE 2021, DE LES 21.30H A LES 23.30H PER C.B.E.
CELICOUNTRY PLA D’URGELL. EXPEDIENT 1599-169-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell, en què
demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat els dimarts compresos entre
l’octubre de 2020 i el juny de 2021 des de les 21:30h fins les 23:30h per a realitzar les
classes de ball country.
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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Autoritzar a C.B.E. Celicountry Pla d’Urgell, la utilització de la sala de ball de
l’Amistat els dimarts compresos entre l’octubre de 2020 i el juny de 2021 el dia, des de les
21:30h i fins les 23:30 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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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
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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:
RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny
-2. Ús d'instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper
1. Les zones de ball o altres instal·lacions similars situades en tot tipus d'establiments, incloent-hi els
d'hostaleria i restauració, els allotjaments turístics i altres de similars, poden desenvolupar la seva
activitat exclusivament en el cas que el seu ús quedi reservat completament a grups de persones que
mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual (convivents).
2. El desenvolupament d'aquesta activitat requereix d'un registre de les persones assistents.
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny
-2. Mesures de protecció i organitzatives
2.1. Distància física interpersonal de seguretat
1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en
1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin
vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius.
2. La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l'àmbit laboral com
entre
persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte
propers
de forma molt habitual.
3. En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no
mantenen
una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta, d'acord amb el
que estableix l'apartat 2.2.1 d'aquesta Resolució. No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en
espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt
habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen
una distància inferior.
Es tindran en compte les mesures d’higiene de la instal·lació durant la fase de represa i la futura
normativa que sigui d’aplicació per l’activitat.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
-Tenir localitzats els extintors 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
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les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
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.
15.

PRP 2020/710 PLA DE MESURES COVID EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS

Donat que durant el mes de setembre tant la piscina coberta com el pavelló poliesportiu
recuperen les seves activitats des de la Regidoria d’Esports hem elaborat un seguit de
normatives atenent els criteris que dictamina el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de
Catalunya elaborat per la Secretaria General de l’Esport i adaptant-lo a les característiques
de les instal·lacions municipals.
En conseqüència, considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de
les facultats pròpies, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar un seguit de mesures d’obligat compliment per a tots els usuaris. Essent
els usuaris que no les compleixin susceptibles de ser expulsats de la instal·lació atenent a la
falta greu que suposaria. Les normatives per cada instal·lació és la següent:
NORMATIVA PISCINA COBERTA:
EN ACTIVITATS DIRIGIDES:
Per entrar a la instal·lació:


No es podrà accedir a l’entrada de la piscina fins 10 minuts abans de començar
l’activitat, com tampoc esperar-se dins del recinte.

Caldrà portar la mascareta posada en tot moment.

Es prendrà la temperatura que no podrà ser superior als 37,0º. Evitar venir a la
piscina si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.

Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.

En activitats dirigides, el temps de vestidor serà de 10 minuts d’entrada i 15 minuts
de sortida.

Només podran accedir els/les cursetistes, a no ser que necessiti l’ajut d’un
acompanyant per canviar-se al vestidor. Es recomana que a partir dels 6 anys es
canviïn sols.

Els acompanyants no es podran quedar a la instal·lació ni fer us de les grades.
Per entrar als vestidors:
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BANY

S’accedirà mitjançant la polsera.
Caldrà portar la mascareta posada en tot moment fins alhora d’entrar a la piscina.
Caldrà respectar la distància interpersonal de seguretat sempre que sigui possible.
Tots els objectes personals hauran d’estar dins la bossa que no podrà quedar
damunt del banc. S’ha de posar en el prestatge o al penjador, per tal de deixar lliure
l’espai per la seva desinfecció.
Les taquilles i els assecadors no es podran utilitzar fins a nous avís.
Es recomana no portar objectes de valor. La instal·lació no es farà responsable dels
objectes del vestidor.
En horaris d’activitats dirigides en que hi hagi màxima ocupació d’espais, i no es
pugui garantir la distància de seguretat, no es podrà fer ús de les dutxes.
El temps de sortida serà de 15 minuts màxim i no es podrà quedar a la instal·lació.
LLIURE:





S’accedirà mitjançant la polsera.
Caldrà portar mascareta posada en tot moment fins al moment del bany.
Es prendrà la temperatura que no podrà ser superior 37,0º. Evitar venir a la piscina
si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.

Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.

Al vestidor, tots els objectes personals hauran d’estar dins la bossa que no podrà
quedar damunt del banc. S’ha de posar en el prestatge o al penjador, per tal de
deixar lliure l’espai per la seva desinfecció.

Caldrà respectar la distància interpersonal de seguretat sempre que sigui possible.

Les taquilles i els assecadors no es podran utilitzar fins nou avís.

Es recomana no portar objectes de valor. La instal·lació no es farà responsable dels
objectes del vestidor.

Es podrà fer ús de les dutxes per entrar al bany. Per la sortida del bany, en horaris
en que no es pugui mantenir la distància interpersonal de seguretat i per acumulació
d’usuaris, romandran tancades.

Es recomana portar material auxiliar de natació propi.
GIMNÀS








SAUNA

Aforament màxim de 5 persones.
S’haurà de portar la mascareta fins entrar al gimnàs. Recomanem dur-la en els
moments que no es faci activitat d’alta intensitat, com per exemple, en escalfaments
o estiraments.
Caldrà respectar la distància interpersonal de seguretat sempre que sigui possible.
Serà obligatori accedir al gimnàs amb tovallola per posar damunt del material
esportiu.
Al acabar, l’usuari, haurà de desinfectar la seva zona de treball i material utilitzat, es
disposarà de material per fer-ho.
Degut a la poca capacitat d’aforament que té el gimnàs, es demana no allargar més
de 1 hora el temps de la sessió, per poder fer una rotació més fluida dels usuaris
que el vulguin utilitzar.
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Aforament màxim de 2 persones.
S’haurà de portar la mascareta fins entrar a la sauna.
Serà obligatori accedir a la sauna amb tovallola per posar-la damunt del banc.
Degut a la poca capacitat que té la sauna, es demana no allargar en excés el temps
de la sessió, per poder fer una rotació més fluida dels usuaris que vulguin utilitzarla.
COMPETICIONS









Es prendrà la temperatura que no podrà ser superior als 37,0º. Evitar venir a la
instal·lació si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
S’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat interpersonal.
Podrà accedir a la instal·lació els esportistes, tècnics, jutges o arbitres i espectadors
que vulguin veure l’esdeveniment. Tota persona que accedeixi a la instal·lació haurà
de identificar-se a l’entrada.
Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre que es circuli per l’interior de la
instal·lació, aquesta es podrà treure únicament durant la pràctica esportiva.
Estarà prohibit beure i menjar en tota la instal·lació a menys que els mateixos
esportistes o necessitin per necessitat de la pròpia pràctica.
Les competicions es celebraran seguint estrictament el protocol marcat per la
Federació Catalana de natació.

NORMATIVA PAVELLÓ POLIESPORTIU:
DURANT ELS ENTRENAMENTS













Es prendrà la temperatura que no podrà ser superior als 37,0º. Evitar venir a la
instal·lació si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
S’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat interpersonal.
Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre que es circuli per l’interior de la
instal·lació, aquesta es podrà treure únicament durant la pràctica esportiva.
Es recomana a tots els esportistes que portin la seva pròpia aigua ja que no esta
permès beure del rentamans.
Només podran accedir a la instal·lació els esportistes que tinguin activitat esportiva
dins l’horari marcat per la instal·lació.
L’accés a la instal·lació es farà en grup.
Els acompanyants hauran de quedar-se fora durant les jornades d’entrenaments, a
menys que el menor necessiti ajuda per poder-se canviar. En aquests casos tan sols
un acompanyant podrà accedir dins el pavelló només per aquest període de temps.
Els vestidors durant les jornades d’entrenament estaran tancats, es recomana venir
canviat de casa i realitzar un canvi de calçat a la mateixa pista. La regidoria es
reserva el dret de obrir-los en casos puntuals.
Estarà prohibit beure i menjar en tota la instal·lació a menys que els mateixos
esportistes o necessitin per necessitat de la pròpia pràctica.
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Els aforaments de les dues pistes poliesportives seran.:
o 45 esportistes en la pista 19 de març (15 persones per mòdul)
o 34 esportistes en la pista 11 de setembre
Cada club serà l’encarregat de garantir que es compleixi l’aforament establert.
DURANT ELS PARTITS










Es prendrà la temperatura que no podrà ser superior als 37,0º. Evitar venir a la
instal·lació si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
S’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat interpersonal.
Podrà accedir a la instal·lació els esportistes, tècnics, jutges o arbitres i espectadors
que vulguin veure l’esdeveniment. Tota persona que accedeixi a la instal·lació haurà
de identificar-se a l’entrada.
Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre que es circuli per l’interior de la
instal·lació, aquesta es podrà treure únicament durant la pràctica esportiva.
Estarà prohibit beure i menjar en tota la instal·lació a menys que els mateixos
esportistes o necessitin per necessitat de la pròpia pràctica.
Cada esdeveniment es celebrarà seguint estrictament les normes que cada
Federació Esportiva hagi dictaminat per la celebració de competicions.
L’aforament a les grades esta limitat d’acord al Pla d’acció pel desconfinament
esportiu de Catalunya. Un cop l’aforament estigui complert no podrà accedir més
públic a la instal·lació. L’aforament a les grades serà de:
o 60 persones a les grades de la pista 19 de març
o 42 persones a les grades de la pista 11 de setembre

NORMATIVA CAMP DE FUTBOL:
DURANT ELS ENTRENAMENTS









Es prendrà la temperatura que no podrà ser superior als 37,0º. Evitar venir a la
instal·lació si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
S’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat interpersonal.
Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre que es circuli per l’interior de la
instal·lació, aquesta es podrà treure únicament durant la pràctica esportiva.
Es recomana a tots els esportistes que portin la seva pròpia aigua ja que no esta
permès beure del rentamans.
Només podran accedir a la instal·lació els esportistes que tinguin activitat esportiva
dins l’horari marcat per la instal·lació.
L’accés a la instal·lació es farà en grup.
Es recomana que els acompanyants es quedin fora durant les jornades
d’entrenaments, en cas que es vulguin quedar en l’espai habilitat (grades), s’haurà
de realitzar el registre d’assistència abans d’accedir-hi. A les grades només es podrà
fer ús dels espais senyalitzats i s’haurà de mantenir en tot moment la distància de
seguretat.
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Els vestidors durant les jornades d’entrenament estaran tancats, es recomana venir
canviat de casa i realitzar un canvi de calçat a la mateixa pista. La regidoria es
reserva el dret de obrir-los en casos puntuals.

Estarà prohibit beure i menjar en tota la instal·lació a menys que els mateixos
esportistes o necessitin per necessitat de la pròpia pràctica.

Els aforaments dels camps seran:
o 60 esportistes al camp de futbol 11
o 18 esportistes a cada camp annex de futbol 7
El Club serà l’encarregat de garantir que es compleixi l’aforament establert.
DURANT ELS PARTITS










Es prendrà la temperatura que no podrà ser superior als 37,0º. Evitar venir a la
instal·lació si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
S’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat interpersonal.
Podrà accedir a la instal·lació els esportistes, tècnics, jutges o arbitres i espectadors
que vulguin veure l’esdeveniment. Tota persona que accedeixi a la instal·lació haurà
de identificar-se a l’entrada.
Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre que es circuli per l’interior de la
instal·lació, aquesta es podrà treure únicament durant la pràctica esportiva.
Estarà prohibit beure i menjar en tota la instal·lació a menys que els mateixos
esportistes o necessitin per necessitat de la pròpia pràctica.
Cada esdeveniment es celebrarà seguint estrictament les normes que cada
Federació Esportiva hagi dictaminat per la celebració de competicions.
L’aforament a les grades esta limitat d’acord al Pla d’acció pel desconfinament
esportiu de Catalunya i es requereix un registre d’assistència previ. Un cop
l’aforament estigui complert no podrà accedir més públic a la instal·lació.
L’aforament a les grades serà de 200 persones. En la resta del recinte caldrà
mantenir la distància de seguretat.

NORMATIVA PISTA ATLETISME:
DURANT ELS ENTRENAMENTS








Es recomana prendre la temperatura a casa abans d’anar a la instal·lació. Evitar
venir a la instal·lació si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
S’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat interpersonal.
Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre que es circuli per l’interior de la
instal·lació, aquesta es podrà treure únicament durant la pràctica esportiva.
Es recomana a tots els esportistes que portin la seva pròpia aigua ja que no esta
permès beure del rentamans.
Només podran accedir a la instal·lació els esportistes que tinguin activitat esportiva
dins l’horari marcat per la instal·lació.
Els acompanyants hauran de quedar-se fora durant les jornades d’entrenaments.
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Els vestidors durant les jornades d’entrenament estaran tancats, es recomana venir
canviat de casa i realitzar un canvi de calçat a la mateixa pista. La regidoria es
reserva el dret de obrir-los en casos puntuals.

Estarà prohibit beure i menjar en tota la instal·lació a menys que els mateixos
esportistes o necessitin per necessitat de la pròpia pràctica.

L’aforament de la pista d’atletisme serà de 60 esportistes.
Cada club serà l’encarregat de garantir que es compleixi l’aforament establert.
DURANT LES COMPETICIONS









Es recomana prendre la temperatura a casa abans d’anar a la instal·lació. Evitar
venir a la instal·lació si no us trobeu bé o teniu símptomes d’estar malalt.
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
S’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat interpersonal.
Podrà accedir a la instal·lació els esportistes, tècnics, jutges o arbitres i espectadors
que vulguin veure l’esdeveniment. Tota persona que accedeixi a la instal·lació haurà
de identificar-se a l’entrada.
Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre que es circuli per l’interior de la
instal·lació, aquesta es podrà treure únicament durant la pràctica esportiva.
Estarà prohibit beure i menjar en tota la instal·lació a menys que els mateixos
esportistes o necessitin per necessitat de la pròpia pràctica.
Els esdeveniment es celebraran seguint estrictament les normes que dictamini la
Federació Catalana d’Atletisme.

Segon. Aquesta normativa està condicionada a la normativa vigent dictaminada per la
Secretaria General de l’Esport i el Departament de Salut en funció de l’evolució de la
pandèmia.
Tercer. Per raons de funcionament del servei aquesta normativa podrà ser modificada quan
la Regidoria d’Esports ho consideri oportú.
Quart. Traslladar el present acord als serveis municipal competents als efectes oportuns.

16.

PRP 2020/651 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD
DEL
SERVEI
DE
REHABILITACIÓ
COMUNITÀRIA
DE
MOLLERUSSA DE L’ESPAI PAVELLÓ ONZE DE SETEMBRE DES DEL 17 DE
SETEMBRE DE 2020 AL 17 DE JUNY DE 2021 PER A
LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS ESPORTIVES. EXPEDIENT 1599-160-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Hospital Universitari de Santa Maria, en
representació del Servei de Rehabilitació Comunitària, en què demana autorització per
utilitzar el pavelló poliesportiu Onze de setembre, els dijous des del 17 de setembre de 2020
fins el 17 de juny de 2021, des de les 09:30 i fins les 10:30 h per a la realització d’activitats
esportives.
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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 al Servei de Rehabilitació Comunitària, la utilització del
pavelló
poliesportiu Onze de setembre, els dijous des del 17 de setembre de 2020 fins el 17 de juny
de 2021, des de les 09:30 i fins les 10:30 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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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:
L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin publicar les diferents
Administracions Públiques en relació el COVID-19. Així també es complirà el PLA D’ACCIÓ
PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA que va entrar en vigor el 29 de juny
2020. (S’adjunta el document).
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
-Tenir accés a farmaciola.
-Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment.
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències.
-En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre R.C.
-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. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
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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.

17.

PRP 2020/652 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD
DEL
SERVEI
DE
REHABILITACIÓ
COMUNITÀRIA
DE
MOLLERUSSA DE L’ESPAI SALA TIC DE L’OFICINA JOVE DES DEL 15 DE
SETEMBRE DE 2020 AL 15 DE JUNY DE 2021 PER A LA REALITZACIÓ D’UNA
FORMACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVES HABILITATS EN RELACIÓ A LES
TICS. EXPEDIENT 1599-161-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Hospital Universitari de Santa Maria, en
representació del Servei de Rehabilitació Comunitària, en què demana autorització per
utilitzar la sala TIC de l’Oficina Jove, els dimarts des del 15 de setembre de 2020 fins el 15
de juny de 2021, des de les 12:30 i fins les 14:00 h per a la realització d’una formació per a
l’adquisició de noves habilitats en relació a les TICS.
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 al Servei de Rehabilitació Comunitària, la utilització de la sala TIC de
l’Oficina Jove, els dimarts des del 15 de setembre de 2020 fins el 15 de juny de 2021, des
de les 12:30 i fins les 14:00 h per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
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col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització
associacions culturals o recreatives, etc...).
d’obligacions

especial

jurídiques

(clubs

esportius,



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.

contractuals

entre



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts i un espai equivalent a
2,5 m2.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents.
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-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. 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.

18.

PRP2020/693 SOL·LICITUD DE MRRC DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per R.C., M.R. 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 la herència del senyor José María Palou Pauls.
ANTECEDENTS:
En data 16 d’abril de 2020 va morir el senyor P.P., J.M..
En data 23 de setembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 16 d’abril de 2021.
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.
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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 R.C., M.R. 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 l’interessat amb l’oferiment del recursos adients.

19.

PRP2020/694 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
QUIOSC SRA. ARB, EXP. 2334-324-2020

D’OCUPACIÓ

DE

VIA

PÚBLICA,

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. R.B., A., 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: R.B., A.
Nom Comercial: Xurreria
Ubicació: Av. del Canal (rotonda del tractor)
Metres lineals: 3 ml
Període autoritzat: Octubre 2020
Núm. Expedient: 2334-324-2020

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:
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-

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.
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.

PRP2020/696 SOL·LICITUD DE MPB DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per Magda Perera Bertran 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 la herència del senyor C.B.,
J.M..
ANTECEDENTS:
En data 27 de març de 2020 va morir el senyor C.B., J.M..
En data 24 de setembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 27 de març de 2021.
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:
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Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a Magda Perera Bertran 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 l’interessat amb l’oferiment del recursos adients.

21.

PRP2020/698 SOL·LICITUD DE MPB DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per P.B., M. 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 la herència del senyor Josep Maria Capell
Badia.
ANTECEDENTS:
En data 27 de març de 2020 va morir el senyor C.B., J.M..
En data 24 de setembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 27 de març de 2021.
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 P.B., M. 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 l’interessat amb l’oferiment del recursos adients.
22.

PRP2020/701 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A ACCES SAFETY, SL PEL CONTRACTE
“SUBMINISTRAMENT PAVIMENT PER COBRIR LES NECESSITATS DE
REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA VILA CLOSA”

Vista la instància presentada per ACCES SAFETY, SL en la qual sol·licita la devolució de la
fiança definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia pel contracte
“subministrament de paviment per cobrir les necessitats de reparació i manteniment de la
Vila Closa”.
Atès que ha transcorregut el termini de garantia acordat a l’expedient d’adjudicació aprovat
per la Junta de Govern en sessió de data 29 de novembre de 2018.
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Atès que ha transcorregut el termini de garantia d’un any establert al contracte.
Vist l’informe tècnic favorable de devolució de fiança de data 3 de setembre de 2020.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança a ACCES SAFETY, SL per contracte
“subministrament de paviment per cobrir les necessitats de reparació i manteniment de la
Vila Closa”, per un import de 1.063,80 €.
La devolució s’efectuarà al compte corrent facilitat per l’empresa següent: ES47-2100-29036602-0030-3593.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als
efectes econòmics oportuns.
23.

PRP2020/713 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 63, 73, 52, 53, 54, 29, 41/2020

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 71.093,83€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció 141, 142, 143, 140, 139/2020.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 63, 73, 52, 53, 54, 29, 41/2020, per
import global de 71.093,83.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.

24.

PRP2020/714 SOL·LICITUD DE PNT DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per N.T., P. 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 Florencia Mata Sarri.
ANTECEDENTS:
En data 31 de març de 2020 va morir la senyora M.S., F..
En data 30 de setembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 31 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 N.T., P. 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.
25.

PRP2020/705 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-31-2020

Vist l’expedient tramitat per P.S., J.M. amb DNI XXXXXX per
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

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: P.S., J.M
DNI: XXXXXX
Núm. targeta: 25137-2020-0028-5457F
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 8/2021
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
26.

PRP 2020/707.TARGETA D’APARCAMENT COL·LECTIVA PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-32-2020

Vist l’expedient tramitat per G.S., J. 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.
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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: 25137-2020-0027-0303I
Modalitat: Titular col·lectiu
Data de caducitat: SETEMBRE-2030
Segon.- Notificar el present acord al representant de l’entitat interessada als efectes legals
oportuns.

27.

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 el següent assumpte:
27.1.- PRP 2020/717 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL
PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMPANYA “SHOP & MUSIC”

DE DIVERSES

Vistes les sol·licituds presentades per Mollerussa Comercial, en què demana diverses
peticions amb motiu de la Campanya “Shop & Music”, de les 17.00h fins a les 23.00h, els
propers dies 3 i 10 d’octubre de 2020.
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 els informes per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 28.09.2020 i 30.10.2020 i d’acord amb
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els informes de les regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar les sol·licituds presentades per Mollerussa Comercial per dur a terme
la Campanya “Shop & Music”, els propers dies 3 i 10 d’octubre, de les 17.00h fins a les
23.00h, ocupant els espais de les places Major, Pla d’Urgell i Manuel Bertrand, així com
també els carrers Jacint Verdaguer, Arbeca i Vilaclosa, on les botigues hi col·locaran taules
davant dels seus establiments i es muntaran tres escenaris amb actuacions infantils i
musicals, que es detallen a continuació:
-Dia 3 d’octubre de 2020:
* Plaça Manel Bertrand: espectacle infantil a partir de les 17.30 hores.
* Plaça Manel Bertrand: espectacle musical a partir de les 20.30 hores.
* Plaça Major: espectacle musical a partir de les 21.30 hores.
-Dia 10 d’octubre de 2020:
* Plaça Pla d’Urgell: espectacle infantil a partir de les 17.30 hores.
* Plaça Pla d’Urgell: espectacle musical a partir de les 20.30 hores.
* Plaça Major: espectacle musical a partir de les 21.30 hores.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un escenari amb dos escales i connexió de llum a la Pl.
Major el dia 3 d’octubre; un escenari amb dos escales, connexió de llum, 50 cadires i 20
tanques a la Pl. Manuel Bertrand el dia 3 d’octubre; un escenari amb dos escales i connexió
de llum a la Pl. Major el dia 10 d’octubre; un escenari amb dos escales, connexió de llum, 50
cadires i 10 tanques a la Pl. Pla d’Urgell el dia 10 d’octubre.
També se’ls facilitarà tanques i la col·laboració de la Policia Municipal per deixar lliures els
aparcaments per poder ubicar parada davant dels establiments, els dies 3 i 10 d’octubre,
següents:
* Carrer Ferrer i Busquets davant de l’establiment Suteloga. Se’ls facilitarà 3
tanques.
* Carrer Arbeca davant dels establiments: It’s Man, Le Coquett i La Joguina. Se’ls
facilitarà 5 tanques (It’s Man i le Coquett) i 3 tanques (La Joguina).
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
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col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS

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

Les taules no impediran el pas dels vianants. Les taules tindran gel, mantindran les
distàncies de seguretat i tindran informació de seguretat.

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.

Tenir a disposició una farmaciola .

S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C.

En cas d’emergència trucar al 112
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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 catorze hores i quinze minuts, Ordre del Sr.
Alcalde acctal. 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.

