AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 31 de març de 2021.
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. Ana 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 2021/238 LLICENCIA PER A OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL PER A
LA REDISTRIBUCIÓ INTERIOR DELS VESTIDORS I BANYS AL CLUB DE TENNIS
DE MOLLERUSSA, SITUADA A L’AV. DE BALAGUER S/N (POLÍGON
D’URBANITZACIÓ CARRER FRONT CLUB DE TENNIS DEL PLA D’URGELL). Exp.
2436- 229-2019.

Fets
I.En data 7 d’agost de 2019 (RE núm. 2019/13636) la Sra. P.G., M., en nom i representació
del Club de Tennis Mollerussa, va sol.licitar llicència d’obres per a la redistribució interior de
vestidors i banys al Club de Tennis de Mollerussa, a l’Av. de Balaguer s/n (PA Ur-1. Polígon
d’Urbanització carrer front Club de Tennis del Pla d’Urgell).
II. En data 13 d’agost de 2019 el serveis tècnics municipals van informar favorablement la
suficiencia i idoneïtat de la documentació aportada indicant que les obres considerades com
a provisionals s’havien de tramitar d’acord amb allò que s’estableix a la legislació urbanística
vigent, concretament en l’article 54 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i als articles 67,
68, 69 i 70 del D 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística.
III. L’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies hàbils, per
mitjà de publicació d’un edicte al BOP de Lleida núm. 219 de data 13.11.2019 i al tauler
d’edictes municipal, i durant el transcurs d’aquest període no s’han presentat al.legacions al
respecte.
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IV. Simultàniament, al tràmit d’informació pública es va sol.licitar informe previ preceptiu a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida sobre els aspectes de legalitat, la qual va fer un
primer requeriment de documentació en data 22.11.2019 que es va completar en data
9.12.2019 i un segon requeriment de documentació en data 30 de gener de 2020 que s’ha
completat en data 6.3.2021. Finalment l’informe de la CTU de Lleida ha estat emès en sentit
favorable en data 15.3.2021 en els següents termes:
“La proposta es planteja inclosa en els supòsits previstos per la legislació urbanística vigent
com a autorització d’usos i obres de caràcter provisional, en terrenys compresos en sectors
de planejament urbanístic derivat, sempre que no siguin prohibits per la legislació i el
planejament sectorial, territorial o urbanístic, i mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de
reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació
urbanística que els afecta…
Es tracta, en aquest cas, d’un polígon d’actuació urbanística, sòl urbà no consolidat… (article
53.1 del Decret legislatiu 1/2010)…
A la vegada, l’activitat proposada es compta entre els usos provisionals que es poden
autoritzar, com a obres vinculades a activitats econòmiques existents, segons l’article 53.5
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i compleix també amb el
planejament vigent al municipi. En aquest sentit, l’ús que es proposa està vinculat a una
activitat existent, legalment implantat mitjançant certificat del secretari municipal de data
30.8.2019.
Resolució
Emetre informe favorable sobre la proposta de redistribució interior de vestidors i banys al
Club de Tennis Mollerussa, situat a l'avinguda de Balaguer, s/n (PA-Ur1) del municipi de
Mollerussa, promoguda per Club de Tennis Mollerussa i tramesa per l’Ajuntament”.
V. En data 16 de març de 2021 l’arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions
de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa ha emès informe favorable.
VI. En data 27 de març de 2021 el TAG d’Urbanisme ha emès informe favorable.
Fonaments de dret

Articles 53 i 54 i Disposició Transitòria Catorzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per Llei
3/2012, de 22 de febrer.

Article 61 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Lleid’urbanisme, modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

Articles 65 a 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.

Disposició addicional tercera de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 358/2019, de 26 de juny, i a
proposta de la regidoria de planificació estratègica i urbanisme, per unanimitat dels seus
membres pren els següents acords:
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Primer. Atorgar llicència d’usos
s’especifiquen, al següent projecte:

i

obres

provisionals,

amb

els

condicionants

que

Núm. Expedient

2436-229-2019

Promotor:

CLUB DE TENNIS MOLLERUSSA

Assumpte:

REDISTRIBUCIÓ INTERIOR DE VESTIDORS I BANYS

Situació:
Ref. Cadastral:

AV. DE BALAGUER S/N (ÀMBIT DEL PA-UR 1, POLÍGON D’URBANITZACIÓ
CARRER FRONT CLUB DE TENNIS DEL PLA D’URGELL)
Urbana 720701CG2141N0000AP

Municipi:

MOLLERUSSA

Pressupost:

41.853,45 €

Antecedents:

Informe favorable CTU de Lleida de data 15 de març de 2021

Condicionants
jurídics:

1. L’eficàcia de l’autorització municipal resta subjecta a la CONDICIÓ
RESOLUTÒRIA d’inscripció al Registre de la Propietat dels següents
compromisos:
a) Acceptació expressa de cessar els usos i d’enderrocar o de desmuntar les
obres que s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu
estat original, quan ho acordi l’administracio actuant, sense dret a percebre
indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels
contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin
vinculats.
b) El compromís exprés d’advertir, per escrit, el caràcter provisional de
l’autorització i dels seus efectes en els títols traslatius del domini total o
parcial de l’immoble i en els títols pels quals es constitueixin o es
transmetin drets d’arrendament, de superfície o qualsevol altre negoci
jurídic amb els usuaris o explotadors dels usos o les obres de caràcter
provisional.
2. La constitució de les garanties necessàries per a a assegurar la reposició
de la situació alterada al seu estat originari (16.885,00 €). Aquesta
garantía s’ha de constituir a disposició de l’administració atorgant, per
alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del sector
públic, per una quantia igual a la del pressupost de les obres de reposició.

Segon. Advertir a la persona interessada que els usos provisionals hauran de cessar i les
obres provisionals s’hauran de desmontar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho
acordi l’Ajuntament, amb audiència prèvia, per algun dels següents motius:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria d’acord amb l’art. 69.3 del Decret
64/2014, de 13 de maig.
b) Per tal d’executar le determinacions el planejament urbanístic.
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Tercer. Aprovar la liquidació tributària segons el següent detall:
Taxa 1%:
168,85 €
Impost 2%:
337,70 €
TOTAL:
506,55 €
Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada, als efectes legals oportuns, i donar
trasllat d’aquest acord als serveis municipals corresponents.
3.

PRP 2021/240 ACTES URBANÍSTICS.

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació
Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. 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.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-352-2020
DIVARIAN PROPIEDAD, SAU
PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D'OBRES 129-2007 I 62/2010
659.300,27 €
C. MONTSEC, 7 25230 MOLLERUSSA
Urbana 5111514CG2151S0001PM

B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-68-2021
M.G., C.
REMODELACIÓ INTERIOR DE BOTIGA DE ROBA DE DONA
8.653,67 €
CARRER FERRER I BUSQUETS, 47
NO CONSTA

B)Expedient:
Titular:
Descripció:

2436-69-2021
M.M., LL.
NOVA COBERTA I MODIFICACIÓ DE FAÇANA EN MAGATZEM
EXISTENT
5.573,43 €
DURAN I BAS 36

Pressupost:
Emplaçament:
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Ref. cadastral:

4512620CG2141S0001QL

B)Expedient:
Titular:
Descripció:

2436-79-2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS JAUME I, 9
REPOSICIÓ DE L’ESTAT ORIGINAL D’UNA TERRASSA
D’EDIFICI PLURIFAMILIAR.
9.785,44 €
AVINGUDA JAUME I, 9
4109401CG2141S

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

***************************************************
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant 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.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410/05/2021
P.C., O.
TREBALLS D’ENDERROCS INTERIORS PER LOCAL DESTINAT
A NOVA CLÍNICA DENTAL
2.717,91 €
CARRER DOMÈNEC CARDENAL, 54, PORTAL 1
4505309CG2140N

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/06/2021
C.M., M.
DESEMBUSSAR LA CANALERA I ARREGLAR
PRIMERES FILADES DE TEULES DE LA COBERTA
350,00 €
AVDA DE LA PAU, 7, DRETA
No consta

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/08/2021
L.G., J.L.
REFORMA BANY I TERRA
7.270,30 €
CARRER LLUÍS COMPANYS, 44
No consta

A)Expedient:
Titular:

2410/09/2021
P.S., C.

LES

DUES
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

ARRANJAMENT DE FAÇANA: DESMUNTAR I TORNAR A
MUNTAR LLUERNARI VERTICAL DE L’ESCALA DE L’EDIFICI.
4200,00 €
CARRER CRIST REI, 6
No consta

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/10/2021
C.C., B.
REPARAR ENFONSAMENT GARATGE
800,00 €
AVDA. BALAGUER, 23
4615508CGZ141N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410/11/2021
F.A., L.
ARRANJAMENT DE FAÇANA: ARREGLAR LA PART DE FAÇANA
DELS BAIXOS I PINTAR.
180,00 €
CARRER ONZE DE SETEMBRE, 42
No consta

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/12/2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS PASSEIG DE LA SALLE, 4
ARREGLAR ENTRADA DE LA CASA AMB RAJOLES A LA PARED
I AL TERRA
7.248,00 €
PASSEIG DE LA SALLE, 4
4411825CG2141S

***********************************************************
Tercer.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en
els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig.
Quart.- 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
12.551,25€.
4.

PRP 2021/244 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA
SITUADA AL CARRER CRIST REI, 4 DE MOLLERUSSA AMB REFERÈNCIA
CADASTRAL 4508618CG2140N0001TJ INSTADA PER J.C.C.
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Antecedents
En data 13 de març de 2021, el Sr. C.C., J. va presentar en aquest ajuntament la sol·licitud
per al Projecte de Segregació de Finca Urbana, C/ Crist Rei, 4 de Mollerussa.
Examinada la documentació presentada pels tècnics municipals, aquesta és informada
favorablement, per l’arquitecta municipal en data 22/3/2021 i pel TAG d’Urbanisme en data
28/3/2021.
Fonaments jurídics
De conformitat amb el que disposen els articles 187 i 191 i ss. del TRLUC (modificat per la
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), els
articles 17, 22 i 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la legalitat urbanística, i l’article 70.c del ROAS i de conformitat amb les
condicions generals d’edificació determinades pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Mollerussa.
A la vista de la documentació que consta a l’expedient de referència i dels informes lliurats
al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 2019/358, de 21 de juny, i a proposta del Regidor d’Urbanisme, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar la següent llicència de parcel·lació de les següents finques urbanes, en els
següents termes:
Núm. expedient:
Promotor:
Objecte:
Ubicació:
Dades registrals:
Ref. cadastral:
Documents:

2412-4-2021
C.C., J.
Segregació d’una finca urbana
C. Crist Rei, 4 de Mollerussa
Finca 311, inscrita en el Registre de la Propietat número
3 de Lleida, al Tom 2728, Llibre 266, Foli 128
Urbana 4508618CG2140N0001TJ
Projecte de segregació d’un finca urbana al carrer Crist
Rei, 4 de Mollerussa, redactat per l’arquitecta G.D., A.,
en data març de 2021.

FINCA MATRIU:
Sobre la finca registral núm. 1057 de Mollerussa, de superficie de solar 591,43 m2, es fa
formalitzar escriptura d’obra nova i divisió horitzonal d’un edifici construït amb tres entitats
independents i 356,43 m2 de terreny com a element comú:
1.FINCA 5529, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al tom 1590,
llibre 63, foli 135:
URBANA: ENTIDAD NUMERO UNO: Local comercial o almacén, sito en la planta baja, de la
casa sita en MOLLERUSSA, calle de CRISTO REY, procedente del número dos de dicha calle,
hoy según catastro número 4, de superficie construida doscientos treinta y cinco metros y
cincuenta decímetros cuadrados, aproximadamente. LINDA: frente, calle de Cristo Rey y
escalera de acceso a las viviendas; derecha entrando, terreno sin edificar de la propia finca;
izquierda, C.E., J.; fondo, F. e I., C.y M., A..
Linda según catastro: al frente, calle de su situación; derecha entrando, entidad numero dos
el mismo edifico; izquierda, P.R., C.; y detrás, Comunidad de Propietarios calle Ferran Puig
numero 3.
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CUOTA: Veintiséis enteros por ciento.
2.FINCA 5530, inscrita al Registre de la Propietat núm.3 de Lleida, al tom 1590,
llibre 63, foli 138:
URBANA: ENTIDAD NUMERO DOS. Vivienda, sita en la primera planta alzada, de la casa sita
en MOLLERUSSA, calle de CRISTO REY, procedente de la número dos de dicha calle, hoy
según catastro número 4. Tiene una superficie construida de ciento cincuenta y tres metros
y sesenta y cuatro decímetros, cuadrados, aproximadamente, y útil de ciento veintidós
metros y cuarenta decímetros, cuadrados. LINDA: frente, pasillo de acceso a la misma y
calle de Cristo Rey; izquierda, entrando, C.E., J. y hueco de la escalera; derecha, hueco de
la escalera y terreno sin edificar de la propia finca; fondo, F. e I. C. y A.M.
CUOTA: Treinta y dos enteros por ciento.
3.FINCA 5531, inscrita al Registre de la Propietat núm.3 de Lleida, al tom 1590,
llibre 63, foli 141:
URBANA: ENTIDAD NUMERO TRES. Vivienda, sita en la segunda planta alzada, de la casa
sita en MOLLERUSSA, calle de CRISTO REY, procedente del número dos de dicha calle, hoy
según catastro número 4. Tiene una superficie construida de ciento cincuenta y nueve
metros y cuatro decímetros, cuadrados, aproximadamente, y útil de ciento veintitrés metros
y treinta y cinco decímetros, cuadrados. LINDA: frente, pasillo de acceso a la misma y calle
de Cristo Rey; izquierda, entrando, C.E., J. y hueco de la escalera; derecha, hueco de la
escalera y terreno sin edificar de la propia finca; fondo, F. e I. C. y A.M.
CUOTA: Treinta y dos enteros por ciento.
FINQUES RESULTANTS:
1.-URBANA
FINCA 5529, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al tom 1590,
llibre 63, foli 135:
URBANA: ENTIDAD NUMERO UNO: Local comercial o almacén, sito en la planta baja, de la
casa sita en MOLLERUSSA, calle de CRISTO REY, procedente del número dos de dicha calle,
hoy según catastro número 4, de superficie construida doscientos treinta y cinco metros y
cincuenta decímetros cuadrados, aproximadamente. LINDA: frente, calle de Cristo Rey y
escalera de acceso a las viviendas; derecha entrando, terreno elemento común del edificio y
finca segregada; izquierda, C.E., J.; fondo, F. e I. C. y A.M..
Linda según catastro: al frente, calle de su situación; derecha entrando, entidad numero dos
el mismo edifico; izquierda, P.R., C.; y detrás, Comunidad de Propietarios calle Ferran Puig
numero 3.
CUOTA: Veintiséis enteros por ciento.
FINCA 5530, inscrita al Registre de la Propietat núm.3 de Lleida, al tom 1590, llibre
63, foli 138:
URBANA: ENTIDAD NUMERO DOS. Vivienda, sita en la primera planta alzada, de la casa sita
en MOLLERUSSA, calle de CRISTO REY, procedente de la número dos de dicha calle, hoy
según catastro número 4. Tiene una superficie construida de ciento cincuenta y tres metros
y sesenta y cuatro decímetros, cuadrados, aproximadamente, y útil de ciento veintidós
metros y cuarenta decímetros, cuadrados. LINDA: frente, pasillo de acceso a la misma y
calle de Cristo Rey; izquierda, entrando, C.E., J. y hueco de la escalera; derecha, hueco de
la escalera y terreno elemento común del edificio y finca segregada; fondo, F. e I. C. y A.M.
CUOTA: Treinta y dos enteros por ciento.
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FINCA 5531, inscrita al Registre de la Propietat núm.3 de Lleida, al tom 1590, llibre
63, foli 141:
URBANA: ENTIDAD NUMERO TRES. Vivienda, sita en la segunda planta alzada, de la casa
sita en MOLLERUSSA, calle de CRISTO REY, procedente del número dos de dicha calle, hoy
según catastro número 4. Tiene una superficie construida de ciento cincuenta y nueve
metros y cuatro decímetros, cuadrados, aproximadamente, y útil de ciento veintitrés metros
y treinta y cinco decímetros, cuadrados. LINDA: frente, pasillo de acceso a la misma y calle
de Cristo Rey; izquierda, entrando, C.E., J. y hueco de la escalera; derecha, hueco de la
escalera y terreno elemento común del edificio y finca segregada; fondo, F. e I. C. y A.M.
CUOTA: Treinta y dos enteros por ciento.
2.- RESTA DE FINCA MATRIU:
URBANA: Solar (desafectat com a element comú) situat al carrer Crist Rei, 4 de superficie
226 m2. Limita: Al front, carrer Crist Rei; Dreta, entrant, P.R., C., C.C., M., R.E., F. y Llar
Anna Costa, S.L.; Esqierra. entrant, finca matriu de què es segrega; Al fons, darrera, amb
comunitat de propietaris del Carrer Ferran Puig, 3.
CONDICIONS:
-Prèviament o simultàniament a la segregació, cal l’acord unànime de la Junta de Propietaris
per desafectar 226m2 de terreny d’element comú a l’edifici (finques 5529, 5530, 5531) a
terreny privatiu, de conformitat amb el que estableix l’article 553-34. Llibre Cinquè del
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (LLEI 5/2006, de 10 de maig)
-Caldrà fer declaració d’obra nova de l’immoble existent sobre el solar desafectat com a
element comú.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 29 de Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’0rdenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.
5.

PRP 2021/52 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEIS
TECNOLÒGICS I INFORMÀTICS PER AL MANTENIMENT I EVOLUTIU DE TOTS
ELS PORTALS WEB DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. DURANT
L’ANUALITAT 2021.

L’Ajuntament disposa de diversos portals web per prestar els serveis necessaris a la
ciutadania, els quals a més, informen dels actes i serveis dels diversos departaments i
equipaments del consistori. Tota la informació incorporada en els portals i llocs web, està al
núvol i es gestionada pels tècnics municipals de l’àrea de Noves tecnologies, amb el gestors
de continguts adients per cada servei. És objecte d’aquest contracte el manteniment i
desenvolupament evolutiu d’aquestes eines de gestió que garanteixin les mesures de
seguretat i disponibilitat necessàries, durant l’anualitat 2021.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
72000000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del servei per part de
SERRA & SULLA CONSULTORS SL amb el CIF: B25567173, justificant l’òrgan de contractació
que és l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte, i la qual
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària, conforme estableix
l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en desplegament de les facultats que
legalment tinc atribuïdes, RESOLC:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
els SERVEIS TECNOLÒGICS I INFORMÀTICS PER AL MANTENIMENT I EVOLUTIU DE
TOTS ELS PORTALS WEB DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2020.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent: núm. Operació RC 220210000858
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SERRA & SULLA
CONSULTORS, SL amb el CIF: B25567173 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 11.868,79 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/04/2021 a 31/12/2021.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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 2021/60 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
MANTENIMENT DE LA LÍNIA CORPORATIVA I DE DISSENY MUNICIPAL.
ANUALITAT 2021.

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment de la línia corporativa
i de disseny municipal durant l’anualitat 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi 79822500-7
que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de
2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del servei per part de
DEPASTADEMONIATO, SCP amb el CIF: J25702986, justificant l’òrgan de contractació que és
l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte i la qual disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària, conforme estableix l’art. 131.3 de la
LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
MANTENIMENT DE LA LÍNIA CORPORATIVA I DE DISSENY MUNICIPAL. ANUALITAT
2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent: núm. operació RC 220210000860
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR del SERVEI esmentat a favor de
DEPASTADEMONIATO, SCP, amb el CIF: J25702986 ,en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 7.078,50 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/04/2021 a 31/12/2021.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
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.

7.

PRP 2021/219 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT SMART PER A LA CIUTAT
DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és l’assistència tècnica amb la finalitat de garantir el
seguiment i el bon funcionament dels pilots de tecnologia Smart City que encara es troben

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

en funcionament, a més dels que estan encara en fase de projecte i que està previst que es
duguin a terme durant el proper trimestre d’enguany.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
72600000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per part de Esteve Aymerich amb el NIF:78067340G, el qual disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de
21 de juny i a proposta de la Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Deixar sense efectes l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió de data
19/12/2019, per mitjà del qual es va acordar “la continuïtat de l’execució de les prestacions
objecte dels contractes menors consecutius de serveis adjudicats -entre els que es troba el
servei d’assistència tècnica per a la definició de l’àmbit smart a la ciutat de Mollerussa- fins
que no s’iniciï l’execució dels nous contractes projectats, per raons d’interès públic que fan
necessària la no interrupció dels mateixos.
Segon. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT SMART PER A LA CIUTAT DE
MOLLERUSSA amb la finalitat de garantir el seguiment i el bon funcionament dels pilots de
tecnologia Smart City que encara es troben en funcionament, a més dels que estan encara
es troben en fase de projecte i que està previst que es duguin a terme durant el proper
trimestre d’enguany.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Esteve
Aymerich amb el NIF:78067340G en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 6.025,80 € (IVA inclòs).

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.


La durada de la prestació:
La prestació del contracte es durà a terme des de l’1 d’abril de 2021 fins al 30 de
juny de 2021.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus,
per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
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.

Quart. 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.
Cinquè. 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.
Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8.

PRP 2021/213 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT
TÈCNIC.
EXPEDIENT
NÚM.
2544-14-2021.
DESCRIPCIÓ:
BARBERIA.
EMPLAÇAMENT: C/ ARBECA, 9, LOCAL 1.

En data 12 de març de 2021 presenta la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic
de l’establiment dedicat a barberia al carrer d’Arbeca, 9, local 1.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic
següent:
Número d’expedient: 2544-14-2021
Titular: Abdelkader SOUSSI
Denominació: barberia

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Emplaçament: carrer d’Arbeca, 9, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions de l’activitat:
Superfície construïda total de l’establiment de 24,23m2 i superfície útil de públic de
17,06m2.
El punt d’enllumenat d’emergència s’haurà d’instal·lar sobre la porta de sortida
d’evacuació de l’establiment.
9.

PRP 2021/234 ASSABENTAT DE LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ NO
SUBSTANCIAL
DE
L’AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL.
EXP.
2553-1-2021.
ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ. EMPLAÇAMENT: CTRA. L-200,
S/N. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL.

Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal
en relació amb la sol·licitud de modificació no substancial de l’empresa PAPELERA DEL
PRINCIPADO, SA, que ha sol·licitat el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la
tramitació de l’expedient esmentat i que es transcriuen a continuació:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

PAPELERA DEL PRINCIPADO, SA
FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ
Ctra. L-200, S/N Mollerussa
2553-1-2021
MODIFICACIÓ X

CANVI DE NOM

En relació amb l’expedient de modificació no substancial de l’autorització ambiental per
ampliació de la capacitat d’emmagatzematge de producte acabat, s’emet aquest
INFORME sobre els temes ambientals de competència municipal:
-

-

ACTIVITAT:
Fabricació de paper i cartró.
Capacitat productiva: 135.000 t/any bobinat de cartronet i fulles de cartronet.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL: Proposta de resolució provisional d’autorització
ambiental de 03.11.2020 del Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’activitat de
fabricació de paper i cartró amb una capacitat superior a 20 tn/dia (exp. L1CS180756).
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
Projecte de canvi no substancial ambiental redactat per Josep Maria Servetó Figueras
visat núm. 2021/00398 en data 11/02/2021. Annex al projecte de març de 2021.
PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL:
L’activitat s’ubica en una zona classificada com a “Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
de predomini del sòl d’ús industrial (C2)”.
L’activitat haurà de donar compliment als valors límits d’immissió sonora aplicable a
l’ambient exterior segons ordenança municipal reguladora dels soroll i les vibracions.
Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran els valors límit
d’immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica
de les edificacions d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte, els que corresponen a les zones
de sensibilitat acústica determinades d’acord amb els criteris establerts en la disposició
final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se
n’adapten els seus annexos, ni els valors fixats en l’Ordenança Municipal corresponent:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i
cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
MODERADA (B)
(B1) Coexistència ús residencial amb activitats

-

-

-

Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

50

50

40

52
55

52
55

42
45

60

60

50

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a
60
60
50
(C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per
60
60
50
sòl d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA
(C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
63
63
53
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
65
65
55
* Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit,
respectivament
En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions i/o olors,
es realitzaran per part de l’empresa actuacions de control a càrrec d’una Entitat
Ambiental de Control, imposant-se aquelles mesures correctores que es considerin
adients per respecte els límits màxims permesos per les Ordenances Municipals en les
condicions de màxima capacitat de treball, garantint que no existeix cap possibilitat
d’afectació al veïnat i al medi.
Compliment de les mesures relatives a l’emissió d’olors d’acord amb la MTD 7. Evitar i
reduir les emissions de compostos olorosos del sistema d’aigües residuals.
Compliment de les mesures relatives a l’emissió de sorolls d’acord amb la MTD 17.
Reducció de les emissions de sorolls generades per la fabricació de pasta i paper.
En relació amb l’informe municipal de molèsties per sorolls al veïnat de 19.10.2017
l’interessat té pendent de realitzar un nou estudi acústic específic amb mesures en
continu durant 30 i 120 minuts en horari nocturn per determinar si existeix
incompliment dels valors límits d’immissió de sorolls. Per tal de minimitzar les
afectacions per soroll de la seva activitat per sota dels límits màxims permesos per les
Ordenances Municipals ha de treballar sempre amb portes i finestres tancades i en
qualsevol cas en període estival ha d’instal·lar un sistema de climatització o renovació
d’aire interna a l’establiment.
El pla d’inspeccions de l’autorització ambiental analitzarà de forma específica l’aplicació
de les mesures anteriors d’emissió acústica i d’odorífera.
Compliment de les condicions de l’autorització d’abocament d’aigües residuals atorgada
pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell amb destí final l’EDAR de Fondarella.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

Compliment de les determinacions de l’informe de compatibilitat urbanística de
22/03/2021 (adjunt a aquest informe).

S’informa als efectes oportuns i per tal que la Junta de Govern Local doni trasllat dels acords
al Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la petició d’informe de l’expedient
L1CNS210014 d’autorització ambiental.
10.

PRP_2021/236 COMUNICACIÓ AMBIENTAL. EXPEDIENT NÚM.: 2575-12-2019.
DESCRIPCIÓ: EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA. EMPLAÇAMENT: PARTIDA
LA FIGUERA POLÍGON 3 PARCEL·LA 98.

En data 17 de març de 2021, el Sr. F.A., J. presenta l’acta de control ambiental emesa per
una entitat de control acreditada per al canvi de nom i adequació de la llicència atorgada al
nou règim de comunicació ambiental.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2575-12-2019
Titular: F.A., J.
Denominació: explotació ramadera porcina
Emplaçament: Partida la Figuera polígon 3 parcel·la 98
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
F.A., J.
ACTIVITAT:
EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA
EMPLAÇAMENT: Partida La Figuera pol. 3 parc. 98 Mollerussa
ANTERIOR EXPEDIENT: Josep Felip Camarasa (exp.637/2006)
EXPEDIENT:
2575-12-2019
NOVA ACTIVITAT

ADEQUACIÓ ACTIVITAT X

CANVI DE NOM X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 22 de març de 2021, la tècnic T.C., M.A., enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2575-12-2019 de canvi de nom i d’adequació de la llicència atorgada en
Junta de Govern Local de 21.12.2006 al nou règim de comunicació ambiental.
D’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 9/2001, de 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica, es modifica el règim de controls per a l’exercici de
l’activitat atès que s’aporta l’últim informe favorable de control mediambiental periòdic
d’acord amb la llicència atorgada signat en data 11.03.21 per V.M., M., tècnic de Dekra
Ambio, S.A.U.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot incorporant-se les
següents prescripcions:
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-DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
- Informe de control mediambiental periòdic signat en data 11.03.21 per V.M., M.,
tècnic de Dekra Ambio, S.A.U. amb pronunciament favorable.
-ACTIVITAT:
Activitat ramadera productiva de 800 places de porcs d’engreix.
Marca oficial explotació 440 BX.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment valors límit emissió soroll segons ordenança municipal.
En cas d’afectacions al veïnat per olors, fums, sorolls i vibracions, caldrà fer
controls per part de l’empresa a càrrec d’una Entitat Ambiental de Control,
imposant-se aquelles mesures correctores que es considerin adients per
respectar els límits màxims previstos a les Ordenances Municipals en les
condicions de màxima capacitat de treball, garantint que no existeix cap
possibilitat d’afectació al veïnat i al medi.
- Residus:
Residus sanitaris, especials ramaders i perillosos: magatzematge en
recipients tancats i estancs per un període màxim de sis mesos i
lliurament a gestor autoritzat.
Gestió de cadavers a través d’empresa gestora d’animals morts
autoritzada, disposant d’una pòlissa d’assegurança agro-ramadera que
cobreixi a la totalitat dels animals existents a l’explotació.
Es disposarà d’un contenidor que haurà d’estar tapat i situat en una
zona de fàcil accés pels vehicles de recollida, mantenint el seu entorn
en bones condicions de neteja i desinfecció.
En produir-se una baixa, caldrà avisar el servei de recollida amb la
màxima brevetat possible.
Les fosses de cadàvers fora s’han de mantenir fora d’ús.
Dejeccions ramaderes:
La
capacitat
d’emmagatzematge necessària de dejeccions
ramaderes serà de 573 m3 per als purins.
Tots els dispositius d’emmagatzematge de dejeccions hauran d’estar
construïts, mantinguts i explotats de manera que s’eviti qualsevol
fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre
de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat.
- La gestió de les dejeccions ramaderes es realitza totalment fora del marc
agrari a través de l’empresa gestora Audax Green, S.L. (planta SAVA
E-1256.1) d’acord amb el PGDR IN 0013121 versió 15.
- Aigües residuals:
No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
Les aigües residuals generades es gestionaran conjuntament a les
dejeccions ramaderes.
L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les
aigües pluvials no entrin en contacte amb elements contaminants de
l’explotació (fems, dejeccions, pinsos, deixalles, etc.) i puguin afectar al
medi hídric.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
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Es recomana que l’explotació disposi dels elements mínims necessaris per tal
d’evitar que un incendi iniciat dintre del recinte de l’establiment pugui afectar
l’entorn forestal proper, com també poder fer efectiva la seva autoprotecció en el
cas que un incendi forestal provocat des de l’exterior l’amenaci.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Com a mesures de bioseguretat i sanitat animal. es considera recomanable
disposar de tancament perimetral de tot el recinte de l’explotació, pediluvis a
l’entrada de les naus, llatzaret pels animals malalts i sistema eficaç per la
desinfecció dels vehicles.
-ALTRES PRESCRIPCIONS:
Llibre Registre d’Explotacions Ramaderes (LER) del Departament d’Agricultura
Ramaderia i Pesca, degudament complimentat i actualitzat a la capacitat
ramadera per la qual es disposi autorització.
En cas que l’activitat s’abasteixi d’aigua provinent de fonts pròpies haurà
d’acreditar la inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües i, si no disposa de
la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar-ne el dret d’aprofitament
corresponent a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb l’art. 52 i concordants
del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de
20 de juliol.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions subjectes
a reglamentació específica: elèctrica, climatització, etc. Controls periòdics
preceptius.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
RESTA PENDENT DE CANVI DE NOM DEL REGISTRE D’EXPLOTACIONS
RAMADERES (LER) AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA.
-ACTUACIONS DE CONTROL PERIÒDIC:
-LES ACTIVITATS RAMADERES ESTAN SUBJECTES AL PLA DE CONTROL DE LA
GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I ALTRES FERTILITZANTS
NITROGENATS, QUE EXECUTA EL DEPARTAMENT COMPETENT EN MATÈRIA
D’AGRICULTURA I RAMADERIA. CORRECTE ESTAT DE MANTENIMENT I
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE DE LES DEJECCIONS. EL
LLIBRE DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES HA D’ESTAR
DEGUDAMENT COMPLIMENTAT.”
-

11.

PRP 2021/237 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS RECREATIVES.
EXPEDIENT NÚM.: 2566-4-2020. DESCRIPCIÓ: BAR. EMPLAÇAMENT:
AVINGUDA DE LA GENERALITAT, 5, LOCAL 2.

En data 24 de febrer de 2020 la Sra. El A.A., S., presenta la comunicació prèvia en l’exercici
de l’activitat recreativa per a un bar a l’avinguda de la Generalitat, 5, local 2. En data 23 de
març de 2021 presenta el corresponent certificat tècnic acreditatiu.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat recreativa següent:
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Número d’expedient: 2566-4-2021
Titular: El A.A., S.
Denominació: bar
Emplaçament: Avinguda de la Generalitat, 5, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
El A.A., S.
ACTIVITAT:
Bar
EMPLAÇAMENT: Av. De la Generalitat, 5, local 2
EXPEDIENT:
2566-4-2021
NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

Mollerussa

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 25 de març de 2021 la tècnic T.C., A., enginyera municipal,
verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient municipal 25664-2020 tramitat en règim de comunicació.
Es comprova favorablement el projecte tècnic redactat per M.A., E. visat núm. 2020/440146
en data 24.02.2020, el certificat tècnic de comunicació d’activitats visat 2020/4441043 de
23.12.2020 acreditatiu de compliment de la normativa vigent i l’annex al certificat tècnic de
23.03.2021.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7
h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents

h – 21

límit
Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

60

50
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-

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

local

Valors límit d’immissió
Dependències

ús Sales d’estar
Dormitoris
i Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris
Aules
Sales de lectura, audició
i exposició

Ld(7

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

h)

30

30

30

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
Fums cuina: campana extractora amb filtres de retenció de greixos i
xemeneia d’evacuació a coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
Olis de la cuina: magatzematge adequat i lliurament a empresa gestora de
residus acreditada.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i
de les activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a
partir de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h,
perllongable mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant
horaris especials en períodes de vacances i en determinades festivitats.
-
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Aforament màxim de tot l’establiment: 31 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret
112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions instal·lació
elèctrica, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics d’acord
amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS.”
-

12.

PRP 2021/245 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I HUMANA – FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, PER AL
FOMENT DEL RECICLATGE I EL COMPORTAMENT SOSTENIBLE.

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Humana – Fundación
Pueblo para Pueblo.
Atès que l’objecte del conveni és sensibilitzar la població local amb el reciclatge, el
comportament i desenvolupament sostenible.
Vista la memòria justificativa de la Regidoria de Media Ambient inclòs en l’Expedient 137410-2021.
Vist l’informe jurídic del Vicesecretari.
Atès els que s’ha l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels
següents, ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Humana –
Fundación Pueblo para Pueblo.
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
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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 a Humana - Fundación Pueblo para Pueblo, als efectes
oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Mollerussa i Humana – Fundación Pueblo para
Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible
REUNITS
D'una banda, el Sr. **********, amb el càrrec d’Alcalde, en representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, amb seu a la Plaça de l’Ajuntament núm. 2, 25230 Mollerussa (Lleida) i CIF **********.
D'altra banda, la Sra. **********, amb el càrrec de Directora General en representació d'HUMANA –
Fundación Pueblo para Pueblo, amb seu al Polígon Industrial Ametlla Park, C/. Aiguafreda núm. 12,
08480 de l'Ametlla del Vallès (Barcelona) i CIF **********.
Com a representants legals d'ambdues entitats
MANIFESTEN
I. – Que l’Ajuntament de Mollerussa té entre els seus objectius de foment, els següents:





Sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització dels residus i la seva
valorització.
La cooperació internacional per al desenvolupament.
La solidaritat i suport als necessitats entre la població local.
Fomentar la cultura de l’agricultura ecològica a nivell local.

II. - Que HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, és una Organització no governamental per al
desenvolupament (ONGD) que des de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents països
d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, projectes que tenen com a objectiu impulsar la formació, l'educació, la
capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries.
El finançament d'aquestes activitats, és possible gràcies als recursos obtinguts per HUMANA, d'una
banda, a través de donacions i recollida de roba i calçat utilitzats, i de l'altra, a través de subvencions
que rep de diferents administracions.
III. – Que anteriorment l’Ajuntament de Mollerussa i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, ja han
subscrit convenis de col·laboració previs
Amb aquests antecedents, ambdues parts
CONVENEN
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Article 1:

Objectiu del conveni

L'objecte d'aquest Conveni és la prossecució dels fins descrits en els expositius anteriors, en el marc de
les activitats de foment que duu a terme l’Ajuntament de Mollerussa, per tal de sensibilitzar la població
local amb el reciclatge, el comportament i desenvolupament sostenible.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Mollerussa accepta:


Posar en funcionament la recollida selectiva de roba usada que realitzarà Humana - Fundación
Pueblo para Pueblo-, i el producte es destinarà als fins descrits en el paràgraf anterior, punt II.

D’aquesta manera, i mitjançant aquest conveni es fixen igualment les modalitats d’aquesta recollida i
les obligacions d’ambdues parts per assolir els objectius fixats en aquest.

Article 2:

Activitats a realitzar per part de HUMANA - Fundación Pueblo para
Pueblo

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme diferents activitats en compliment d'aquest
Conveni, que es definiran anualment de forma consensuada amb el/la representant que específicament i
a aquest efecte, designi l’Ajuntament de Mollerussa. Aquestes activitats es plasmaran en un Programa
d'Activitats, que es confeccionarà anualment entre ambdues parts, amb aquesta finalitat.
Anualment, HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, elaborarà una memòria d'activitats, en la qual es
detallaran les accions dutes a terme durant l'any. El contingut d'aquesta Memòria, serà difós segons les
previsions efectuades a aquest efecte en el Pla d'Activitats, fent constar de forma expressa l'agraïment i
la col·laboració prestada en aquestes accions per part de l’Ajuntament de Mollerussa.

Article 3:

Recollida selectiva de roba usada

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- disposa dels mitjans materials i humans suficients i
necessaris per dur a terme la recollida selectiva de roba usada (d'ara endavant, la recollida).
I. - Contingut de la recollida
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- posarà a disposició de l’Ajuntament de Mollerussa un total de
14 contenidors especialment adaptats i dissenyats per fer la recollida.
Els contenidors s'ubicaran a les zones a continuació especificades:
1.

C/ Prat de la Riba, 2 (Llevado a C/ Carme s/n junto selectiva)

2.

C/ Enric Granados, 16

3.

Plaça de la Masia, 2

4.

Plaça de Sant Jaume, 1

5.

C/ Llorenç Vilaró, 6

6.

Av. del Canal, 26

7.

C/ Av. Armengol V

8.

C/ Tossal Blanc, 22

9.

Passeig de la Sardana, 2
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10. Plaça dels Països Catalans
11. Av. del Canal, s/n.
12. Pl. de l’Estany
13. C/ Palau, 13
14. C/ Clot de l’Agulló
El nombre de contenidors i la seva ubicació, s'adaptaran a les necessitats que es detectin en el territori,
podent ser ampliats, reduir el nombre de contenidors (i, si escau, modificar la seva ubicació), de comú
acord entre ambdues parts.
Per gestionar la recollida de la roba usada de la manera més òptima possible, HUMANA - Fundación
Pueblo para Pueblo- durà a terme totes les actuacions necessàries per a una correcta gestió de la
recollida, i assumirà les despeses que això comporti. Aquestes actuacions i despeses, seran com a
mínim, les següents:








Instal·larà a càrrec seu els contenidors, en els llocs establerts en el punt anterior. També
portarà a terme un manteniment adequat dels mateixos, pel que fa a neteja, absència de
pintades o grafits, per tal que tinguin un aspecte adequat. Els contenidors seran retolats
adequadament, incloent la identificació de l’Ajuntament de Mollerussa, en el marc de la
col·laboració acordada amb aquesta entitat.
Farà front a totes les despeses que generi el procés de recollida (i transport, si s’escau) de la
roba usada dipositada als contenidors. Respecte de les donacions que no siguin susceptibles
d'aprofitament, durà a terme una correcta gestió de les mateixes, havent d’acreditar davant de
l’Ajuntament de Mollerussa, en cas de ser requerida.
Realitzarà els canvis en el nombre de contenidors i la seva ubicació (quan aquests siguin
necessaris), segons acordin ambdues parts en el desenvolupament del present conveni. Això es
farà amb l'objectiu de millorar la recollida de la roba usada, tant en volum, com en visibilitat
(per tal de millorar la sensibilització de la població respecte del reciclatge).
Durà a terme les intervencions d'urgència que siguin necessàries, en cas que un o més
contenidors estiguin al màxim de la seva capacitat de recollida de roba usada.

II. - Col·locació dels Contenidors
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- ubicarà els contenidors a la via pública o en el terreny
designat a aquest efecte per l’Ajuntament de Mollerussa. Aquesta cessió es realitzarà de forma gratuïta,
adquirint l’Ajuntament de Mollerussa el compromís de posar a disposició d'HUMANA - Fundación Pueblo
para Pueblo- l'espai necessari i suficient amb aquesta finalitat.
Sempre que això sigui possible, amb la finalitat d'incrementar l'impacte en la població, els contenidors
de recollida de roba usada d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- es situaran en zones pròximes
als punts nets o bé en zones on estiguin instal·lats contenidors de recollida selectiva, vidre, paper,
envasos, etc.
III. - Control i seguiment del volum de roba usada recollit.
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- comunicarà trimestralment per escrit a l’Ajuntament de
Mollerussa la xifra de quilograms recollits mitjançant els contenidors de recollida de roba usada que
preveu aquest conveni de col·laboració.
Anualment, es remetrà igualment a l’Ajuntament de Mollerussa un resum del volum de roba recollida.
En qualsevol moment, l’Ajuntament de Mollerussa podrà requerir informació addicional sobre la
periodicitat de les recollides, el volum de les mateixes, i/o la variació entre les recollides de l'exercici
corrent i les de (l) exercici (s) anterior (s), o qualsevol altra dada rellevant.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Article 4:

Gratuïtat del conveni

Totes les activitats que preveu aquest conveni són realitzades de forma totalment gratuïta per part
d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo-, sense que hi hagi contraprestació per les mateixes a càrrec
de l’Ajuntament de Mollerussa.

Article 5:

Responsabilitats de les parts

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- es responsabilitza, mitjançant una assegurança expressament
contractada a aquest efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil que puguin ser
ocasionats en els contenidors. Aquesta assegurança estarà en vigor mentre aquest conveni sigui vigent,
i garantirà la total indemnitat a l’Ajuntament de Mollerussa davant les possibles denúncies per
desperfectes en béns referents al contenidor. S’adjunta com a annex II d’aquest conveni, còpia de
l’assegurança vigent.

Article 6:

Durada i data d'aplicació

La vigència del conveni s'iniciarà amb la signatura i s'estableix una durada de mínima i obligatòria de
dos anys. Un cop finalitzat aquest període, el conveni es prorrogarà automàticament per iguals
períodes, fins a un màxim de quatre anys. En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la
col·laboració, s'haurà de notificar amb una antelació de tres mesos a la data de finalització del conveni,
havent de rescabalar igualment els perjudicis causats per la resolució, en cas de que existeixin.

Article 7:

Resolució del conveni

Són causes d’extinció del present conveni d’acord amb l’estipulat a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el compliment de les actuacions que constitueixen
l’objecte del present conveni o per incórrer en les següents causes de resolució:


El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la pròrroga del mateix.



Per mutu acord de les parts que el subscriuen



Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos per escrit.



L’incompliment de les obligacions que, per cada part, es demanen en aquest conveni, sense
perjudici de les responsabilitats en què aquests puguin incórrer.



Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.



Per qualsevol altra causa establerta a les lleis que li siguin d’aplicació.

Article 8:

Legislació aplicable i resolució de conflictes

El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les presents
clàusules i per tot allò establert als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim del sector públic i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
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Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni o dels acords específics de
col·laboració , que no es pugui resoldre de mutu acord entre les Parts, es sotmetrà el conflicte a
l’exclusiva Jurisdicció Contenciosa Administrativa dels jutjats i tribunals de Barcelona.
Com a prova de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues parts contractants
signen el present document en el lloc i data indicats a continuació.
Mollerussa, a la data de la signatura electrònica

Sr. **********
Alcalde
Ajuntament de Mollerussa
Pueblo

Sra. **********
Directora General
HUMANA - Fundación

Pueblo

para

ANNEX I
Activitats a desenvolupar en el marc del Conveni de Col·laboració per al foment del reciclatge:
1. - Accions de sensibilització (Xerrades, conferències, jornades, campanyes i altres accions) per tal
de conscienciar els potencials usuaris del servei sobre la importància social de la recollida selectiva de la
roba usada.
2. - Accions de cooperació internacional: Seran executades directament per Humana - Fundación
Pueblo para Pueblo-, incloent la menció de l’Ajuntament de Mollerussa ressaltant la seva col·laboració
al/s projecte/s.
3. - Accions per promoure una consciència sostenible i de protecció amb el medi ambient.
També es duran a terme accions per informar els usuaris sobre la ubicació exacta dels contenidors de
recollida de roba usada.
4. - Accions de solidaritat local. En aquest marc, l’Ajuntament de Mollerussa podrà disposar
anualment d'un total de 350 quilograms de roba usada sense classificar recollida mitjançant els
contenidors d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo-. Aquesta quantitat de roba usada quedarà a
disposició de l’Ajuntament de Mollerussa per l'ús que consideri convenient a través de la seva pròpia
Àrea de Serveis Socials o, en el cas de les entitats col·laboradors ubicades a les províncies de Barcelona,
Madrid, Sevilla i Granada, pot ser substituïda per vals gratuïts (amb un valor de 30 euros cada unitat)
amb els que es pot adquirir roba en els establiments comercials d'HUMANA - Fundación Pueblo para
Pueblo-. Depenent de la població del municipi, l’Ajuntament de Mollerussa tindrà accés a un nombre
determinat de vals, tal com indica la següent taula:
Població

Quantitat de vals de 30
€

menys de 5.000

10

entre 5.000 i 10.000

15

entre 10.000 i 20.000

20

entre 20.000 i 35.000

25

entre 35.000 i 50.000

30
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entre 50.000 i 100.000

35

més de 100.000

40

ANNEX II
Còpia de la pòlissa d'assegurança en vigor, per cobrir els desperfectes i la responsabilitat civil dels
contenidors.
(...)”

13. PRP 2021/224 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
CONCESSIÓ DE 6 TAULES PER UN PERÍODE DE 6 MESOS, PER A LA
FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA- ESPAI SOCIAL MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599- 43-2021.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Fundació Catalunya La Pedrera –Espai Social
Mollerussa, en què demana la concessió de 6 taules per un període de 6 mesos
per 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 Fundació Catalunya La Pedrera- Espai Social Mollerussa, la concessió
de 6 taules per un període de 6 mesos 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:
Les persones responsables d’aquesta autorització hauran de mantenir-se informades i
respectar escrupolosament les condicions de seguretat conforme a la normativa que dicti
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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.

14. PRP 2021/225 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
RECINTE DEL MERCAT SETMANAL PELS DIES 31 DE MARÇ I 7 I 28 D’ABRIL
DE 2021 PER A L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CANCER. EXPEDIENT 1599- 412021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. A.G., A., en representació de
l’Associació contra el Càncer, en què demana autorització per utilitzar el recinte del mercat
setmanal els dies 31 de març i 7 i 28 d’abril de 2021 per a captació de socis.
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 l’Associació contra el Càncer, la utilització del
recinte del mercat
setmanal els dies 31 de març i 7 i 28 d’abril de 2021 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.
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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.


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.
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Condicions específiques:
-Us obligatori de mascareta.
-No es podran formar grups de més de 6 persones.
-S’ha de respectar la distància de seguretat d’1,5 mts entre persones.
-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura.
-S’evitarà en la mesura del possible repartir material de difusió de propaganda.
-Tenir localitzada una farmaciola.
-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.
15. PRP2021/226 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-92-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Abdel Malek y Padres SCP, per a
l’establiment “Cafè Atlas”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires
a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:


Any 2021.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Abdel Malek y Padres SCP
Nom comercial: Cafè Atlas
Ubicació: C/ Verge de Montserrat, 25, BX
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-

Metres quadrats: 10 m2
Període autoritzat: any 2021
Núm. Expedient: 2334-92-2021

2. Condicions generals de la llicència:
-

-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
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2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

16. PRP2021/227 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-89-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per O.B., R., per a l’establiment “Tasta’m”,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús
públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

Any 2021.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: O.B., R.
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Nom comercial: Tasta’m
Ubicació: Ps. La Salle, 2
Metres quadrats: 11 m2 passeig i 11+3 m2 vorera
Període autoritzat: any 2021
Núm. Expedient: 2334-89-2021
2. Condicions generals de la llicència:
-

-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
-

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
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2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
17. PRP2021/228 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-99-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.E., S., per a l’establiment “Cal Jaume”,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

Del març al novembre de 2021.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: G.E., S.
Nom comercial: Cal Jaume
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Ubicació: Av. de La Pau, 30
Metres quadrats: 10 m2
Període autoritzat: Del març al novembre de 2021.
Núm. Expedient: 2334-99-2021
2. Condicions generals de la llicència:
-

-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
-

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
3. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
4. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
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El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
4. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
6. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
7. 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.
18. PRP 2021/243 RELACIÓ 2/2021 SOL·LICITUDS NO SUBJECCIÓ IIVTNU PER
NO INCREMENT DE VALOR
Fonaments de dret:
La Sentència 1163/2018, de 9 de juliol de 2018, del Tribunal Suprem, procedeix a
interpretar l’abast i els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat que conté la Sentència
59/2017, de 11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, relativa a l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), tenint en compte que la
decisió emesa pel Tribunal Constitucional ha donat lloc a solucions jurisdiccionals
contradictòries per part dels Tribunals Superiors de Justícia.
En la Sentència de 9 de juliol, el Tribunal Suprem considera, per una part, que els articles
107.1 i 107.2.a) del TRLRHL, a tenor de la interpretació que ha de donar-se al fallo i
fonament jurídic 5 de la STC 59/2017, “només tenen una inconstitucionalitat i nul·litat
parcial”. En aquest sentit, entén que “són constitucionals i resulten doncs, plenament
aplicables, en tots aquells supòsits en els que l’obligat tributari no ha pogut acreditar (...)
que la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol (o la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats
terrenys) no ha posat de manifest un increment del seu valor, o el que es el mateix, una
capacitat econòmica susceptible de ser gravada amb fonament a l’article 31.1 CE”.
Per altra banda, el Tribunal Suprem aclareix que “l’article 110.4 del TRLRHL és
inconstitucional i nul en tot cas (inconstitucionalitat total) perquè, com assenyala la STC
59/2017, ‘no permet acreditar un resultat diferent al resultant de l’aplicació de les regles de
valoració que conté’, o, dit d’altra manera, perquè ‘impedeix als subjectes passius que
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puguin acreditar l’existència d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica (SSTC
26/2017, FJT 7, i 37/2017, FJ 5)’”.
D’acord amb la Sala Tercera del Tribunal Suprem es, precisament, aquesta nul·litat total de
l’article 110.4 del TRLRHL continguda en la Sentència del Tribunal Constitucional la que
“possibilita que els obligats tributaris puguin provar, des de la STC 59/2017, la inexistència
d’un augment del valor del terreny davant l’Administració municipal o, en el seu cas, davant
l’òrgan judicial i, en cas contrari, es la que habilita la plena aplicació dels articles 107.1 i
107.2.a) del TRHRLH.
En relació amb la prova de la inexistència d’una plusvàlua real i efectiva obtinguda en la
transmissió del terreny, el Tribunal Suprem realitza les següents aclariments: en primer lloc,
el Tribunal manifesta que “correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment
de valor del terreny onerosament transmès”. En segon lloc, que per acreditar que no ha
existit la plusvàlua gravada pel IIVTNU “podrà el subjecte passiu oferir qualsevol principi de
prova, que almenys indiciàriament permeti apreciar-la”. Per últim, que aportada “per
l’obligat tributari la prova de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà d’ésser
l’Administració la que provi en contra de dites pretensions per a poder aplicar els preceptes
del TRLRHL que el fallo de la STC 59/2017 ha deixat en vigor en cas de la plusvàlua”.
Conseqüentment de tot l’anterior, la Sala Tercera del Tribunal Suprem desestima el recurs
de cassació interposat al estimar que la resolució judicial recorreguda va interpretar de
manera correcta l’ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, de 11 de maig,
permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la
devolució d’ingressos efectuats per l’esmentat concepte, en aquells supòsits en els que no
s’acredita per l’obligat tributari la inexistència d’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, supòsits en els que els articles 107.1 i 107.2.a) del TRLRHL resulten
constitucionals i, en conseqüència, els ingressos deguts.
La Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 2ª, del Tribunal Suprem, de 17
de juliol de 2018, estableix que els valors consignats en les escriptures públiques, en tant
siguin expressius de que la transmissió s’ha efectuat per un preu inferior al d’adquisició,
constitueixen un sòlid i ordinari principi de prova que, sense tenir un valor absolut, si que
seria suficient, per lo general, com a font d’acreditació del fet justificador de la inaplicabilitat
de l’impost.
Vista la relació núm. 2/2021 de no subjecció d’IIVTNU per no increment de valor i els
expedients individualitzats que hi consten.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- APROVAR la relació de devolucions d’ingressos d’IIVTNU de les liquidacions
d’ingrés directe (LID) relacionades a l’annex I (de la relació 2/2021), atès que s’acredita per
part dels obligats tributaris la inexistència d’increment de valor.
Segon.- APROVAR la anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a l’annex I
(de la relació 2/2021), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la inexistència
d’increment de valor.
Tercer.- APROVAR la no subjecció (no LID) de les liquidacions d’ingrés directe relacionades
a l’annex I (de la relació 2/2021), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la
inexistència d’increment de valor.
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Quart.- DESESTIMAR la no subjecció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 2/2021), per NO reunir els requisits establerts al
TRLRHL.
Cinquè.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en l’annex indicat anteriorment amb oferiment dels recursos legals
adients.
Sisè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
19. PRP 2021/247 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 5/2021.
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 5/2021, que inclou 109 expedients i que importa la
quantitat 31.140,47 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
20. PRP 2021/241 SOL·LICITUD DE F. R. D. I GERMANS, AUTORITZACIÓ PEL
CANVI DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.367 FILA 2ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la sol·licitud presentada per R.D., F. juntament amb els seus germans R.D., F. i
R.D., M., demanant canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.367 fila 2ª del
cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom de D.H., I., mare dels interessats.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.367 fila 2ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
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21. PRP 2021/242 SOL·LICITUD DE Mª C. M. S., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 2.241 FILA 3ª I 2.242
FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la sol·licitud presentada per M.S., Mª C., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre els nínxols 2.241 fila 3ª i 2.242 fila 4ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat va a nom d’Antonio Martínez Fernández, pare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.241 fila 3ª i
2.242 fila 4ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
22. PRP 2021/246 RENUNCIA ALS DRETS FUNERARIS DE LA SRA. M. L. O.,
SOBRE EL NÍNXOL NÚM 370 FILA 5ª, ZONA 1D DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L.O., M., en què renuncia als drets funeraris sobre
el nínxol núm. 370 fila 5ª del Cementiri Municipal, que en l’actualitat va a nom de O.M., P.,
avi de la interessada.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que manifesta que al nínxol hi ha
restes funeràries, però no vol fer-se càrrec ni de les mateixes ni del nínxol, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Acceptar la renuncia de drets de la persona interessada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions
oportunes en els llibres de registre, així com la anul·lació de la baixa en el padró fiscal
corresponent.

23.

PRP 2021/235 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-11-2021

Vist l’expedient tramitat per V.M., F. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució.
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: V.M., F.
Núm. targeta: 25137-2021-009-6982W
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 3/2031
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
24.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

No se’n presenta cap.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quinze minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

