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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 15 d’abril 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 de l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, amb 
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera. 
 
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 

 

 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 
 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del 
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió 
anterior a tots els membres de la junta. 
 
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

2. PRP 2021/274 RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACORD D’APROVACIÓ 
DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT 2436-229-2019 

 
La Junta de Govern Local, en la sessió de data 31 de març de 2021 va atorgar la llicència 
usos i obres provisionals Exp. Núm. 2436-229-2019, sol·licitada per la Sra. P.G., M., en nom 

i representació del Club de Tennis Mollerussa, en els termes següents:  
 

“Primer. Atorgar llicència d’usos i obres provisionals, amb els condicionants que 
s’especifiquen, al següent projecte: 
 

 Núm. Expedient 2436-229-2019 

 Promotor: CLUB DE TENNIS MOLLERUSSA 

 Assumpte: REDISTRIBUCIÓ INTERIOR DE VESTIDORS I BANYS  

 Situació: AV. DE BALAGUER S/N (ÀMBIT DEL PA-UR 1, POLÍGON D’URBANITZACIÓ 

CARRER FRONT CLUB DE TENNIS DEL PLA D’URGELL) 

 Ref. Cadastral: Urbana 720701CG2141N0000AP  

Municipi: MOLLERUSSA 

Pressupost: 41.853,45 € 

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

 
…. 

 
Tercer. Aprovar la liquidació tributària segons el següent detall: 
Taxa 1%: 168,85 € 
Impost 2%: 337,70 € 
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TOTAL:  506,55 € 
 

Que s’ha detectat una errada material en l’esmentat acord en relació als imports a satisfer 
en concepte d’impostos i taxes, de manera que el departament de gestió tributària ha emès 
dues liquidacions núm. 2118000084 (ICIO) i núm. 2117000082 (Taxa urbanística). 
 
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques estableix que: “les Administracions Públiques podran, així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 

materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  

 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia número 358/2019, de 21 de 
juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA:  
 
Primer.- Rectificar l’error material observat en l’acord d’atorgament de la llicència d’obres 

Exp. núm. 2436-229-2019, aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 31 de març 
de 2021, en els termes següents:  
 
“Tercer. Aprovar la liquidació tributària segons el següent detall: 
Taxa 1%: 418,53 € 
Impost 2%: 837,07 € 

TOTAL:  1.255,60 €” 
 
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i a la unitat de Gestió 
Tributària i Recaptació, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.  

 
3. PRP 2021/277 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: 2436-46-2021 

Titular: E.H., E.B. 

Descripció:   OBRES DE REFORMA I ACONDICIONAMENT DE 

L’ESTABLIMENT PER ACTIVITAT DE FRUITERIA 

Pressupost: 25.551,66 € 

Emplaçament: CARRER ARBECA, 7 
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Ref. cadastral: 4707301CG2140N 

 

 
B)Expedient: 2436-78-2021 

Titular: C.T., J.M. 

Descripció:   CONSTRUCCIÓ DE PISCINA. 

Pressupost: 4.263,64 € 

Emplaçament: CARRER GERMANS CASTELLÓ, 7 

Ref. cadastral: 5306205CG2150N 

 
 

 

*************************************************** 
 
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: 2410/15/2021  

Titular: L., M. 

Descripció:   CANVIAR ARMARIS CUINA 

Pressupost: 200,00 

Emplaçament: PASSEIG LA SALLE, 3, 1-4 

Ref. cadastral: 4210506CG2141S0008GE 

 
 

A)Expedient: 2410/16/2021  

Titular: P.H., J.N. 

Descripció:   REFORMA COCINA 

Pressupost: 400,00 € 

Emplaçament: CARRER DEL CARME, 26 

Ref. cadastral: 4711218CG2141S 

 
 

A)Expedient: 2410/17/2021  

Titular: C.F., R. 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA: REPASSAR ARREBOSSAT I 

PINTAR. 

Pressupost: 2.100,00 € 

Emplaçament: CARRER FERRAN PUIG, 51 

Ref. cadastral: 4407909CG2140N 

 
 

A)Expedient: 2410/20/2021  

Titular: T.C., LL. 

Descripció:   COL·LOCACIÓ DE PARET INTERIOR 

Pressupost: 1.921,00 € 
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Emplaçament: CARRER FERRER I BUSQUETS, 88, 6-2 

Ref. cadastral: 4710708CG2141S0075QE 

 
 

A)Expedient: 2410/21/2021  

Titular: F.A., N. 

Descripció:   COL·LOCACIÓ DE CARTRÓ GUIX I AÏLLANT, ENRAJOLAT DE 

BANY, I INSTAL·LACIONS 

Pressupost: 5.195,00 € 

Emplaçament: CARRER FERRAN PUIG, 16, 2n 

Ref. cadastral: 4408921CG2140N 

 
 

*********************************************************** 
 
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 
1.143,94€. 

 

 
4. PRP 2021/280 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA EXTRAORDINARI 

D’INVERSIONS LOCALS (2017-2018) – ACTUACIÓ: “MILLORA DE L’ENTORN 
URBÀ DEL CARRER PRAT DE LA RIBA”. 

 
Vist l’extracte de l’acord d’aprovació del Ple de la Diputació de Lleida de la convocatòria del 
PEIL 2017-2018, publicada al BOP núm 175, de 8 de setembre de 2017.  
 

Vist l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les Bases reguladores del Pla 
Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018), publicada al BOP núm 17, de 27 de gener de 
2021.  
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa, ha presentat sol·licitud el 10 d’octubre de 2017 en el 
marc de l’extracte de l’acord d’aprovació del Ple de la Diputació de Lleida de la convocatòria 
del PEIL 2017-2018, publicada al BOP núm 175, de 8 de setembre de 2017. 

 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 23 d’abril de 2018 va aprovar 
l’actuació “Millora de l’entorn urbà del carrer Prat de la Riba” amb un ajut per import de 
121.243,70 €, d’acord amb el detall següent: 
 

“Millora de l’entorn urbà del carrer Prat de la Riba” 
- Pressupost de l’actuació: 242.487,40 €                                                 

- Subvenció atorgada: 121.243,70 € 
- Anualitat: 2017 
- Núm. d’expedient: 201800567 
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En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de 
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats 

conferides mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria 
de Planificació estratègica i urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 121.243,70 €, concedida mitjançant l’aprovació de la 
Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 23 d’abril de 2018 per a l’actuació “Millora de 
l’entorn urbà del carrer Prat de la Riba”. 
 

Segon.- Donar trasllat a la regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, contractació i a 

l’àrea econòmica als efectes oportuns i per al compliment de les següents obligacions, de 
conformitat amb allò previst a l’article 18 i 21 de la modificació de les Bases reguladores de 
les subvencions: 

- Caldrà donar publicitat i difusió de la col·laboració de la Diputació de Lleida i/o 
organismes autònoms.  
- Executar les actuacions objecte de l’ajut concedit. 

- Justificar la realització de les actuacions i el compliment de la finalitat prevista en 
l’acord d’atorgament. 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer de la Diputació i 
d’altres entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació 
que sigui requerida. 
- Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de qualsevol altra 

documentació d’acord amb la legislació sectorial que li sigui d’aplicació. 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat 
de facilitar les actuacions de comprovació i de control. 
- Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos 
que financin la mateixa actuació. 

- Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social. 

- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 
de la Llei general de subvencions. 
 

 
 
5. PRP 2021/281 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA EXTRAORDINARI 

D’INVERSIONS LOCALS (2017-2018) – ACTUACIÓ: “COL·LOCACIÓ NOU 

PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI”. 
 
Vist l’extracte de l’acord d’aprovació del Ple de la Diputació de Lleida de la convocatòria del 
PEIL 2017-2018, publicada al BOP núm 175, de 8 de setembre de 2017.  
 
Vist l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les Bases reguladores del Pla 

Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018), publicada al BOP núm 17, de 27 de gener de 
2021.  

 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa, ha presentat sol·licitud el 10 d’octubre de 2017 en el 
marc de l’extracte de l’acord d’aprovació del Ple de la Diputació de Lleida de la convocatòria 
del PEIL 2017-2018, publicada al BOP núm 175, de 8 de setembre de 2017. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 23 d’abril de 2018 va aprovar 
l’actuació “Col·locació nou paviment al pavelló 125è aniversari” amb un ajut per import de 
145.317,45 €, d’acord amb el detall següent: 
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“Col·locació nou paviment al pavelló 125è aniversari” 

- Pressupost de l’actuació: 198.340,14 €                                                 
- Subvenció atorgada: 145.371,45 € 
- Anualitat: 2018 
- Núm. d’expedient: 201800582 

 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de 
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats 

conferides mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria 

de Planificació estratègica i urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 145.317,45 €, concedida mitjançant l’aprovació de la 
Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 23 d’abril de 2018 per a l’actuació “Col·locació 
nou paviment al pavelló 125è aniversari”. 
 

Segon.- Donar trasllat a la regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, contractació i a 
l’àrea econòmica als efectes oportuns i per al compliment de les següents obligacions, de 
conformitat amb allò previst a l’article 18 i 21 de la modificació de les Bases reguladores de 
les subvencions: 

- Caldrà donar publicitat i difusió de la col·laboració de la Diputació de Lleida i/o 
organismes autònoms.  

- Executar les actuacions objecte de l’ajut concedit. 
- Justificar la realització de les actuacions i el compliment de la finalitat prevista en 
l’acord d’atorgament. 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer de la Diputació i 
d’altres entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació 

que sigui requerida. 
- Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de qualsevol altra 

documentació d’acord amb la legislació sectorial que li sigui d’aplicació. 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat 
de facilitar les actuacions de comprovació i de control. 
- Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos 
que financin la mateixa actuació. 
- Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social. 

- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 
de la Llei general de subvencions. 

 
 
6. PRP 2021/283 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT PER A 

LA LÍNIA D’INVERSIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 

PER AL PERÍODE 2020-2024 
 

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa, per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 
dia 7 de novembre de 2019, ha presentat sol·licitud en el marc de la Resolució 
PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la concessió 
de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024, publicada al DOGC núm 7951, de data 2 de setembre de 2019. 

 
Vist que per resolució de la directora general d’Administració Local, signada per delegació 
pel secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran el 27 de novembre de 2020, 
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s’atorga a l’Ajuntament de Mollerussa un ajut per un import total de 249.971,09 €, d’acord 
amb el detall de la sol·licitud següent: 

 
Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte de l’Ajuntament de 
Mollerussa (PUOSC 2020-2024) 
 
 
“ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA COBERTA DE 
MOLLERUSSA”        

COST ELEGIBLE   SUBVENCIÓ 
70% 

  
         267.101,57€   186.971,09 € 
 
“ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ” 
          

COST ELEGIBLE   SUBVENCIÓ 
70% 

  
90.000,00 €          63.000,00 € 

 
TOTAL COST ELEGIBLE:                                                    357.101,57€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:      249.971,09 € 
 

 

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de 
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats 
conferides mitjançant Decret núm. RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la 
Regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 

ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 249.971,09 €, concedida mitjançant resolució de la 

directora general d’Administració Local de data 27 de novembre de 2020 per dur a terme les 

2 accions a executar: “Adequació de deficiències tècniques i energètiques a la piscina 

coberta de Mollerussa” i “Arranjament del sanejament del carrer Urgell i plaça de l’Estació”.  

Segon. Donar trasllat a la regidoria de planificació estratègica i urbanisme i al departament 
de contractació i a l’àrea econòmica als efectes oportuns i per al compliment de les següents 
obligacions, de conformitat amb allò previst als punts 19, 20 i 21 de les bases reguladores i 

d’execució de la subvenció: 
- Les entitats beneficiaries han de donar publicitat sobre el finançament públic concedit en 
els elements informatius i de difusió de les actuacions subvencionades. En cas d'obres, el 
cartell anunciador de l'obra identificarà l'actuació subvencionada i concretarà el finançament 
públic. Aquestes mesures són aplicables a qualsevol comunicació, producte o element de 
difusió que es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). 
- Els ens beneficiaris han d'executar totes les actuacions del projecte subvencionat, de 

manera que siguin susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei públic 
corresponent. 
- Les actuacions subvencionades han de mantenir-se per a l'ús per al qual va ser concedida 
la subvenció, com a mínim pel període de temps d'amortització de la inversió. 
- En cas que el projecte subvencionat generi ingressos a l'ens beneficiari, aquests no podran 
ser superiors a les despeses de manteniment de la inversió realitzada durant un període de 
5 anys. 
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- Regir-se per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim local de 
Catalunya per a la contractació i l'execució de les actuacions subvencionades. 

- Comunicar al Departament de la Presidència l'obtenció de subvencions per a la mateixa 
actuació procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals. 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i aportar tota la documentació que els sigui 
requerida. Per aquest motiu, les entitats interessades han de conservar els documents 
justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, en els termes previstos per la 

legislació vigent. 

- Complir amb l'obligació legal de trametre al Departament de la Presidència la 
documentació economicofinancera establerta en l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre. 
- No es poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït a favor de 
partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la 
presentació de la sol·licitud fins a l'acabament de l'activitat subvencionada, d'acord amb 
l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
- Si han de contractar operacions de crèdit per al finançament d'actuacions subvencionades 
necessiten l'autorització del departament competent en matèria de tutela financera dels ens 
locals, quan concorrin els supòsits establerts per la legislació d'hisendes locals. En qualsevol 
cas, s'ha d'aplicar el que estableix l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril. 
- Adherir-se al codi ètic regulat en l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual 

s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord 
GOV/110/2014, de 22 de juliol. 
- No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per 
raó de sexe o de gènere i donar compliment al que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 

d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 

 
7. PRP 2021/298  AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

AUTORITZACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DE DIADA OFF-ROAD MOLLERUSSA AL 
CIRCUIT D’AUTOCRÒS DEL PARC MUNICIPAL DE LA SERRA PER PART DE 
L’ESCUDERIA MOLLERUSSA PEL DIA 17 D’ABRIL DE 2021. EXPEDIENT 1599- 
48-2021.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.E., T., en representació de Escuderia 
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Circuit d’Autocròs el dia 17 d’abril de 
2021 des de les 9:00 i fins les 17:00h per a l’organització de diada OFF-ROAD MOLLERUSSA. 
 
 
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: 
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Primer. Autoritzar a Escuderia Mollerussa, la utilització  del Circuit d’Autocròs situat al Parc 

Municipal de la Serra   el dia 17 d’abril de 2021, des de les 9:00 i fins les 17:00h per a 
l’activitat descrita. 
 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic,  

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

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

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

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 

l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

 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 
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 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 

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

 
Condicions específiques:  
 

L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin publicar les diferents 
Administracions Públiques en relació el COVID-19. Així també es complirà el PLA D’ACCIÓ 
PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA que va entrar en vigor el 29 de juny 
2020, Com també els protocols establerts i la Federació Espanyola i Catalana 
d’Automobilisme. S’adjunta Protocol. 

-Resolució SLT/971/2021 de 8 d’abril : 

-12 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives 1. Els locals i els 

espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara 
teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, tant en recintes 
tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització 
d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un 
nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents 
han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant 

ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En el cas dels locals o establiments amb 
llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o 
cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es 
permet que s'hi dugui a terme el servei de bar. Pel que fa als establiments o locals amb 
llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals els és 
d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 
14. 2. Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l'apartat anterior, si es 

desenvolupen a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions 
de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que 
es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures 
de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de 

l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes 
assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ. Els titulars de les activitats 

han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de 
cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà 
de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls 
d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2. En 
la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el 
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Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions 
tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als 

criteris establerts a l'annex 1. 3. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales 
d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals han de subjectar les 
activitats a l'aforament del 50% de l'autoritzat i a les mesures contingudes als 
corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del 
PROCICAT. 4. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre 
que es compleixin les condicions següents: - Es garanteixi que no se supera el percentatge 
següent de l'aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a 

l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, a excepció de les 

piscines, en què l'ocupació permesa pot arribar al 50% de l'aforament autoritzat. - 
S'estableixi un control d'accés. - Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats 
mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. - Els vestidors poden reobrir. 
No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments 
esportius han d'informar les persones usuàries que l'ús dels vestidors és excepcional per a 
les que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de 

canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat 
esportiva. L'ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació 
mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es 
recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 1 
d'aquesta Resolució. - Es permet el desenvolupament d'activitats grupals amb subjecció a 
les condicions següents: a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el 

compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 
1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l'aforament al 30% i, excepte en 
les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. Els titulars de les 
activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en 
matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual 

s'ha d'informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire, donant 
compliment a les condicions establertes a l'annex 1. En la declaració ha de constar l'empresa 

o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que 
l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1. b) En 
instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la 
lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la 
persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les 
activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. La limitació de concentració de persones 

no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una 
federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables 
habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent 
pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, aplicant totes 
les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus 
d'aglomeració d'esportistes. c) En instal·lacions i equipaments en espais a l'aire lliure es 

poden dur a terme respectant el límit de l'aforament al 50%. - En les instal·lacions i els 
equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita prèvia. - Es compleixin les indicacions 

dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Queda 
prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats i que hauran de 
quedar tancats físicament incloent pistes i camps d'esports públics a l'aire lliure. No es 
troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, 
tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius 

que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional. 5. Es 
permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s'han de 
desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de 
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Catalunya. A excepció de les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i de 
bàsquet de caràcter professional que, en aplicació de la normativa específica estatal, s'han 

de desenvolupar sense presència de públic, la resta de competicions permeses es poden 
desenvolupar amb presència de públic amb subjecció a les condicions següents: a) En 
instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 50% de 
l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. b) En instal·lacions i equipaments en 
espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 30% de l'autoritzat i un nombre màxim de 
500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en 
matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. c) En instal·lacions i equipaments en espais 

tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a 

l'annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control 
d'aglomeracions indicades a l'annex 2, respectant el límit de l'aforament al 30%, hi poden 
assistir fins a un màxim de 1.000 persones. El desenvolupament de competicions en 
aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o 
equipament esportiu d'una declaració responsable al departament competent en matèria 
d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament en la qual 

s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels 
controls d'accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 
2. A la declaració hi haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord 
amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació 
adequada d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1. d) En allò no previst en aquesta 

Resolució, l'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s'ha de fer 
d'acord amb els paràmetres previstos en el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de 
Catalunya i sempre amb seient preassignat. 
 
 

-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir previst dispositiu mèdic segons reglament Federació. 

-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions 
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 

-En cas d’emergència trucar al 112. 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

8. PRP 2021/256 RECONEIXEMENT DEL 4t.  TRIENNI AL SR. C.S., F.X. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr. 

C.S., F.X. membre de la plantilla de personal de l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA, en règim 
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laboral indefinit no fix, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar adminitratiu, subgrup C2 amb 
efectes des del dia 18 d’abril de 2021. 

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. C.S., F.X. membre de la plantilla de personal de l’OAM 
FIRA DE MOLLERUSSA, en règim laboral indefinit no fix, categoria auxiliar administrativa, 
un trienni del subgrup C2 (4t. d’ordre) des del dia 18 d’abril de 2021 i amb efectes 

econòmics des del mes de venciment. 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  

 
 
9. PRP 2021/257 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI AL Sr. D.F., J. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è. trienni a favor del Sr. D.F., J. 
personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball d’oficial 1a. Grup C, 
Subgrup C2. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 

Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. D.F., J. el cinquè trienni, les característiques del qual 
són les següents: 
 
Classe Personal d’Oficis (PO):  
Categoria Professional Oficials 1a. (Grup C)  
N   Unitat              Denominació del Lloc        Subgrup     Titular RLT          Obs.           
063 B.O.S.          PO-BOS Paleta   Of.1ª      C2         Dalmau Fontanet, J.     (CLI-NF)  

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
10. PRP 2021/267 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA Sra. P.A., M.D. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra. 
P.A., M.D., de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, professora de l’Escola 

Municipal de Música, especialitat guitarra, subgrup A2 (ref. 074), adscrita a l’Escala 
Administració Especial, Subescala Tècnica, un trienni del subgrup A2 (8è. d’ordre) a partir 
del dia 1 d’abril de 2021 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 

Govern ACORDA:  
 

Primer. Reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra. P.A., M.D., de la plantilla de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament, professora de l’Escola Municipal de Música, especialitat 
guitarra, subgrup A2, ref. 074, adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, 
un trienni del subgrup A2 (8è. d’ordre) a partir del dia 1 d’abril de 2021 i amb efectes 
econòmics des del mes de venciment. 
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual.  
 
11. PRP 2021/268 RECONEIXEMENT DEL 5È. TRIENNI A LA SRA. R.P., M. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra.  
R.P., M. personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball que 
s’indica a continuació: 

 
LABORAL 
ESCALA D’ADSCRIPCIÓ: ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
SUBESCALA TÈCNICA 
Categoria Tècnica Diplomada (Subgrup  A2) 
 
N  Unitat    Denominació del Lloc    Subgrup        Titular RLT         Modalitat Adscripció  Obs.           
232   ASiC-CI    Tècnic/a P-IA               A2           Ruiz Pérez, M.   Integració Personal Col·laborador (CLT)   
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. R.P., M. el cinquè trienni, les característiques del qual 

són les següents: 
 
Venciment trienni 5  07/04/2021 
Grup categoria:   A2  
Percentatge:  Reducció de jornada per guarda legal  
Venciment proper trienni:  07/04/2024 

 
Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
12. PRP 2021/282 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL.  
 

Vist l’escrit presentat per Sra. S.P., A. en què exposa que els dies 1 i 3 de juny, per mitjà 
de la plataforma zoom, sol·licita realitzar un curs d’ Eines pràctiques per a la gestió de 
conflictes, la reparació de danys i el treball transversal amb infants i joves.  
 
Vist l’informe emès per la Sra. P., M. en qualitat de responsable de l’Àrea  d’Acció Social i 

Comunitària, Ciutadania i Infància en què informa favorablement  la realització del curs, atès 

que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vist que aquest curs no suposa cap despesa. 

Atès que les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE 

TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que 
expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir 
amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal 
afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció 
professional del personal de l’Ajuntament. 
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El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del/de la regidor/a 

responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència 
que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà 
compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació 
obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, 
considerant llur procedència, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer: Autoritzar la Sra. S.P., A. a realitzar el curs Eines pràctiques per a la gestió de 
conflictes, la reparació de danys i el treball transversal amb infants i joves els dies 

1 i 3 de juny, organitzat  pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per 
mitjà de la plataforma zoom.  
 
Segon. Comunicar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 
justifiqui la realització de la formació. 

Tercer.  Comunicar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

 
13. PRP 2021/284 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL.  
 

Vist l’escrit presentat per la Sra. R.P., M. en què exposa que els dies 20/23/27 d’abril, per 
mitjà de la plataforma zoom, sol·licita realitzar un curs d’ Eines pràctiques per a la gestió 
de conflictes, la reparació de danys i el treball transversal amb infants i joves.  

 
Vist l’informe emès per la Sra. P., M. en qualitat de responsable de l’Àrea  d’Acció Social i 

Comunitària, Ciutadania i Infància en què informa favorablement  la realització del curs, atès 

que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vist que aquest curs no suposa cap despesa. 

Atès que les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE 

TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que 
expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir 
amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal 
afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció 
professional del personal de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del/de la regidor/a 
responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència 

que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà 
compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació 
obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 

desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, 
considerant llur procedència, la Junta de Govern ACORDA: 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Primer: Autoritzar la Sra. R.P., M. per realitzar el curs Eines pràctiques per a la gestió 
de conflictes, la reparació de danys i el treball transversal amb infants i joves els 

dies 20/23/27 d’abril, organitzat  pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada per mitjà de la plataforma zoom.  
 
Segon. Comunicar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 
justifiqui la realització de la formació. 

Tercer.  Comunicar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

 
14. PRP 2021/ 285 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL.  
 

Vist l’escrit presentat per la Sra. M.R., L. en què exposa que els dies 20/23/27 d’abril, per 
mitjà de la plataforma zoom, sol·licita realitzar un curs d’ Eines pràctiques per a la gestió 
de conflictes, la reparació de danys i el treball transversal amb infants i joves.  
 
Vist l’informe emès per la Sra. P., M. en qualitat de responsable de l’Àrea  d’Acció Social i 

Comunitària, Ciutadania i Infància en què informa favorablement  la realització del curs, atès 

que considera que satisfarà les necessitats del servei. 

Vist que aquest curs no suposa cap despesa. 

Atès que les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE 

TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que 
expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir 
amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal 

afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció 
professional del personal de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del/de la regidor/a 
responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència 
que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà 
compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació 
obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 

desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

Examinada la proposta de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, 
considerant llur procedència, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer: Autoritzar la Sra. M.R., L. per realitzar el curs Eines pràctiques per a la gestió 
de conflictes, la reparació de danys i el treball transversal amb infants i joves els 
dies 20/23/27 d’abril, organitzat  pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada per mitjà de la plataforma zoom.  
 
Segon. Comunicar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 

justifiqui la realització de la formació. 

Tercer.  Comunicar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

15. PRP 2021/ 294 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 
1538-16-2021 

 
D’acord amb l’escrit presentat per la persona responsable de l’OAC en referència a la 
formació sol·licitada per la treballadora S.B., C. que es detalla a continuació: 
 
CURS: TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES 
DURADA (h): 12  
CALENDARI: 15, 17, 20, 22, 24 i 30 d’abril de 2020, de 12 a 14 h 

MODALITAT: Videoconferència 

ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA d 
 
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea, la realització d’aquest curs 
resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 

DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 
personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 

perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del 
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de 
formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 

desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 

Atès que, en aquest cas, no suposa cap despesa de les anomenades anteriorment. 
 
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 
de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA:  
) 
Primer: Autoritzar la treballadora S.B., C. a realitzar el curs que es detalla: 
 

CURS: TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES 
DURADA (h): 12  
CALENDARI: 15, 17, 20, 22, 24 i 30 d’abril de 2020, de 12 a 14 h 
MODALITAT: Videoconferència 
ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA d 
 

Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 
justifiqui la realització de la formació. 

 
Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció, si 
es dona el cas. 
 

16. PRP 2021/ 295 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 

1538-9-2021 
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
D’acord amb l’escrit presentat per la persona responsable de l’OAC en referència a la 
formació sol·licitada per la treballadora S.B., C. que es detalla a continuació: 

 
CURS: Acreditació competències digital  ACTIC 
Preu: 160€ 
Calendari de curs: dimecres de 15 a 18h de 17 de febrer a 17 de març 
Lloc: AULASTUDI SPC – plaça de Manuel Bertran, 2,2 Mollerussa 
 
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea, la realització d’aquest curs 

resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 

 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 

personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del 
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de 

formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 
Atès que, en aquest cas, la despesa puja la quantitat de 160€ (document que ho justifica) 
 

La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 
de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA:  

) 
Primer: Autoritzar la treballadora S.B., C. a realitzar el curs que es detalla: 
 
CURS: Acreditació competències digital  ACTIC 
PREU: 160€ 
Calendari de curs: dimecres de 15 a 18h -  de 17 de febrer a 17 de març 
LLOC: AULASTUDI SPC – plaça de Manuel Bertran, 2,2 Mollerussa 

 
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 
justifiqui la realització de la formació. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció, si 
es dona el cas. 

 
 

17. PRP 2021/229 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I 
CADIRES. EXPEDIENT 2334-100-2021  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Hosteleria Internacional Catalunya 2017 SL, 

per a l’establiment “Restaurant Little Italia”, demanant autorització municipal per  poder 

posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 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, la Junta de Govern ACORDA: 

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: Hosteleria Internacional Catalunya 2017 
- Nom comercial: Restaurant Little Italia 

- Ubicació:  C/ Ferrer i Busquets, 132 

- Metres quadrats: 20 m2  

- Període autoritzat: any 2021 

- Núm. Expedient: 2334-100-2021 

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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 

fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 

la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 

horari de tancament: 

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 

es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 

El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 

ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 

aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 

possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 

finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 

condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 

similars.     

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

municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del 

mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat. 

5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 

edificat a nivell del sòl. 

Quart.- La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2. 

Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de 

Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 

18. PRP 2021/287 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-115-2021  
 
En data 29 de març de 2021, el Sr. P.S., J.R. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic 
per a l’establiment “Bar del Canal”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 

Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 
pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-115-2021 
- Titular peticionari: P.S., J.R. 
- Nom comercial: “Bar del Canal” 
- Ubicació: Ctra. Miralcamp, 3 

- Metres quadrats:         76 m2            -        56 m2    -          40 m2 
- Període autoritzat: d’abril a setembre - dies de la fira -d’octubre a desembre 2021 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 

incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

- 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. 

 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 

element. 
 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 
 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 

d’ocupació. 
 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 

entorn en correctes condicions de neteja. 
 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 
serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 

urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 
 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 

Segon.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 

fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 
horari de tancament: 
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 

possible i la calçada ho permet.  
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 

finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 
similars.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol 
activitat municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la 

instal·lació del mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del 
mercat. 

5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament 
el límit edificat a nivell del sòl. 

Tercer.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la 

permissibilitat, tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per 
part de la normativa dictada per les  autoritats competents en matèria de prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

Quart.- 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. 

 

19. PRP 2021/288 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-117-2021  

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
En data 30 de març de 2021, la Sra. R.R., F. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic 

per a l’establiment “Cafeteria La Plaça”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 

qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 

de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 
pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-117-2021 
- Titular peticionari: R.R., F. 
- Nom comercial: “Cafeteria La Plaça” 

- Ubicació: Av. de la Pau, 18 B 
- Metres quadrats: 18 m2 carpa + 20 m2 exterior 
- Període autoritzat: any 2021 

2.- Condicions generals de la llicència:  

- 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 

podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

- 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. 
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 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 

element. 
 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 
 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 

d’ocupació. 
 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 

entorn en correctes condicions de neteja. 
 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 

 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 

Segon.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 
horari de tancament: 

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 

ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 
possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 
similars.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol 
activitat municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la 
instal·lació del mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del 
mercat. 

5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 

mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament 

el límit edificat a nivell del sòl. 
Tercer.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la 
permissibilitat, tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per 
part de la normativa dictada per les  autoritats competents en matèria de prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
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Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de 
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 

20. PRP 2021/290 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-118-2021  

 
En data 30 de març de 2021, la Sra. J.T., V. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic 
per a l’establiment “La Baguetina”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 

qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 
pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-118-2021 
- Titular peticionari: J.T., V. 

- Nom comercial: “La Baguetina” 

- Ubicació: Pl. Major, 3 
- Metres quadrats:         15 m2       -        20 m2           -        15 m2 
- Període autoritzat: gener a març – abril a setembre -octubre a desembre 2021 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 

podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

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

 

3. Condicions particulars de la llicència:  

 El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals 
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança 
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa. 
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 Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

 Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot 
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el 
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal 
d’obres. 

 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 
element. 

 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 

 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 
d’ocupació. 

 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 
entorn en correctes condicions de neteja. 

 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 
 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 

Segon.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 

la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 
horari de tancament: 
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 
d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 

aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 
possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 

similars.     

4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol 
activitat municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la 
instal·lació del mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del 
mercat. 

5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament 
el límit edificat a nivell del sòl. 
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Tercer.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la 

permissibilitat, tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per 
part de la normativa dictada per les  autoritats competents en matèria de prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

Quart.- 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. 

 

21. PRP 2021/292 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-129-2021  
 
En data 29 de març de 2021, el Sr. L.C., B. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 

d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic 

per a l’establiment “Pastisseria M. Angels”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 

pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-129-2021 
- Titular peticionari: L.C., B. 
- Nom comercial: “Pastisseria M. Angels” 

- Ubicació: C/ Llorenç Vilaró, 2, bxs. 
- Metres quadrats: 51 m2 
- Període autoritzat: any 2021 

2.- Condicions generals de la llicència:  

- 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 

podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

- 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 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

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. 

 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 
element. 

 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 

 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 
d’ocupació. 

 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 

entorn en correctes condicions de neteja. 
 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 
 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 

Segon.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 

fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 
horari de tancament: 

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 

es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 
possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 

finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 
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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. 

Tercer.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 

d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la 
permissibilitat, tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per 
part de la normativa dictada per les  autoritats competents en matèria de prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

Quart.- 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. 

 
22. PRP 2021/293 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-123-2021  
 
En data 7 d’abril de 2021, el Sr. V.M., F.X. en representació de Pastisseria Sant Isidori, SA 

presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per  poder posar taules 
i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a l’establiment “Pastisseria Sant Isidori”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 
pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-123-2021 
- Titular peticionari: Pastisseria Sant Isidori, SA 

- Nom comercial: “Pastisseria Sant Isidori 
- Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 35 
- Metres quadrats: 14 m2 

- Període autoritzat: any 2021 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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. 
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- La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 

podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 

incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 
- 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. 

 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 
element. 

 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 
 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 

d’ocupació. 
 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 

entorn en correctes condicions de neteja. 
 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 
 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 

Segon.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 
horari de tancament: 
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         

Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 
d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 
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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. 

Tercer.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la 
permissibilitat, tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per 

part de la normativa dictada per les  autoritats competents en matèria de prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

Quart.- 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. 

 
23. PRP 2021/269 SOL·LICITUD DE N. P. F., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 

TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 3.443 FILA 1ª DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per P.F., N., demanant canvi de titularitat de la concessió 

sobre el nínxol 3.443 fila 1ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom d’ella, es 
faci el canvi a nom d’ P.P., E., neboda 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 el nínxol 3.443 fila 1ª 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. 
 
 
24. PRP 2021/270 SOL·LICITUD SR. A. L. G., TRASLLAT RESTES NÍNXOL 3.305 

FILA 3ª DEL CEMENTIRI DE MOLLERUSSA AL CEMENTIRI DE MADRID. 

 
S’examina la sol·licitud presentada pel Sr. L.G., A., a fi i efecte de procedir al trasllat de les 
restes mortals del seu cunyat C.Q., R., inhumat l’any 2009 en el nínxol 3.305 fila 3ª, del 
Cementiri Municipal de Mollerussa al Cementiri de Madrid. 
 
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. 
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RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per 
unanimitat dels seus membres ACORDA: 

 
Primer.- Autoritzar el trasllat de les restes del difunt inhumat l’any 2009 al nínxol 3.305 fila 
3ª del Cementiri Municipal de Mollerussa al Cementiri de Madrid. 
 
Segon.- La exhumació i el trasllat del cementiri municipal de Mollerussa s’efectuarà de 
conformitat amb les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria. Els serveis 
indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal número 12. 

 

Les operacions d’exhumació de cadàvers i/o restes cadavèriques seran realitzades per una 
empresa funerària degudament autoritzada, com a extensió o part integrant del servei ofert 
al sol·licitant usuari. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 

 
25. PRP 2021/271 SOL·LICITUD DE J.A. G. S., PER A LA CONCESSIÓ DRETS 

FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.114 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 

S’examina la petició presentada per G.S., J.A. en representació de la seva mare S.C., J. 
(vídua), vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 3.114 fila 4ª 
del Cementiri Municipal. 
 
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a 
continuació es relaciona, es trobava lliure de dret d’ús. 
 

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 i per 
unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets 

funeraris sobre el nínxos del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament 
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 
 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari  Import Títol  
 
3.114  4ª S.C., J.     514,00  7,39 
 

 
Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el 
lliurament del títol acreditatiu. 
 

 
26. PRP 2021/297 SOL·LICITUD D’A. M., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 

NÍNXOL NÚM. 2.822 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per M., A., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris 
sobre el nínxol núm. 2.822 fila 4ª del Cementiri Municipal. 
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Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a 

continuació es relaciona, es trobava lliure de dret d’ús. 

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 i per 

unanimitat dels seus membres ACORDA: 

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets 

funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament 

es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

Nínxol núm./fila. Titular/concessionari  Import Títol  

2.822  4ª M., A.     514,00  7,39 

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el 

lliurament del títol acreditatiu. 

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

 
27. PRP 2021/296 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA I TECSIDEL PER LA IMPLEMENTACIÓ D'UNA PROVA PILOT 

CONSISTENT ENSOTMETRE A TRÀNSIT AUTOMOBILÍSTIC REAL EL PROTOTIP 

DEL SISTEMA ENVITOL DE TECSIDEL INSTAL·LAT EN UN TRAM DE LA VIA 
PÚBLICA A MOLLERUSSA PER TAL DE VALIDAR-NE EL FUNCIONAMENT 

 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Tecsidel.  
 
Atès que l’objecte del conveni és testejar, en un entorn urbà real, el trànsit automobilístic 

mitjançant del prototip del sistema ENVITOL de TECSIDEL. Instal·lat en un tram de la via 
pública de Mollerussa per tal de validar-ne el funcionament a els resultats obtinguts.. 
 
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 Tecsidel. 
 
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 

menester, per al desplegament d’aquest acord. 
 

Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 
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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 Tecsidel, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als 
serveis municipals competents.  

 
ANNEX 

 

“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I TECSIDEL PER LA 

IMPLEMENTACIÓ D'UNA PROVA PILOT CONSISTENT EN SOTMETRE A TRÀNSIT 
AUTOMOBILÍSTIC REAL EL PROTOTIP DEL SISTEMA ENVITOL DE TECSIDEL INSTAL·LAT EN 
UN TRAM DE LA VIA PÚBLICA A MOLLERUSSA PER TAL DE VALIDAR-NE EL FUNCIONAMENT 
 
Mollerussa, abril de 2021 
 

R E U N I T S 
 
D’UNA PART el Sr. **********, en la seva condició d’Alcalde- de l’Ajuntament de 
Mollerussa.  
 
D’UNA ALTRA PART el Sr. **********, Director General Tecsidel, S.A. amb CIF número 

********* amb domicili social a l’avinguda Alcalde Barnils, 74, 2n, C, 08174 - Sant Cugat 
del Vallès.  En nom i representació de la mercantil TECSIDEL.  
 
Ambdues parts, es reconeixen mútuament amb capacitat d’obrar suficient per subscriure 
aquest acord  

 
E X P O S E N 

 
els següents antecedents: 
 
Tecsidel és una empresa que desenvolupa i integra des de fa més de 30 anys sistemes IT 
avançats, comptant amb més de 200 professionals, amb 3 oficines a Espanya i 7 a 
l'estranger. 
 

L’expertesa de Tecsidel rau en les Tecnologies d’informació i Comunicació, com a 
desenvolupador de programari i integrador de sistemes digitals (SW i HW) complexos 
(temps real, alt rendiment i missió crítica), duent a terme projectes en els àmbits de 
mobilitat, telecomunicacions i transformació digital, tecnològicament i funcionalment força 
relacionats amb el món de les Smart Cities i les IoT. 
 

Tecsidel destaca especialment en el sector corresponent a la mobilitat, tant la relacionada 
amb mercaderies (especialment pel que fa a sistemes logístics) com amb automòbils 

(sistemes de Peatges i ITS), essent en aquest darrer àmbit on Tecsidel té un paper rellevant 
a nivell internacional, per ser un actor molt actiu i àgil en determinats mercats (per 
exemple, concentra el 65% del mercat noruec davant Qfree) competint amb fermesa i èxit 
amb altres companyies més grans, com són Indra (Espanya), Schneider (França), Kapsch 
(Àustria), Q-free (Noruega), GEA (França) o Vitronics (Alemanya). 

 
Que vistos els resultats obtinguts arran la bona col·laboració entre les dues entitats en 
l’àmbit de la transformació digital, les Smart Cities i la Internet de les coses i en el marc 
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smartLab - concretament en el context del sistema STREET-FLOW resultat de l’homònim 
projecte de R+D+i experimental realitzat per Tecsidel l’any 2016 amb finançament del CDTI 

(Exp. IDI-20150279) - Tecsidel ha plantejat implementar en el terme municipal de 
Mollerussa, en el mateix entorn en el que va provar-se i s’ha estat presentant en els darrers 
anys aquest sistema, una prova pilot de la seva nova solució  ENVITOL (Enhanced Video 
Tolling). 
 
Aquesta solució consisteix en un sistema de control de pas ‘single-gantry,  free-flow & non-
channeled-traffic’ (mono-pòrtic, flux lliure i trànsit no canalitza) d'altes prestacions, per 

identificar i classificar, unitàriament, elements mòbils transitant en vies urbanes, a partir 

exclusivament de l’anàlisi d’imatges proporcionades per càmeres de vídeo, amb previsió en 
el futur de poder-se integrar amb plataformes digitals Smart City. Aquest sistema és objecte 
d’un projecte de R+D+i, Tecsidel n’està actualment completant el pre-estudi per tramitar la 
sol·licitud de part del finançament amb fons públics. 
 
La prova pilot de sistema  ENVITOL consistirà en sotmetre a trànsit automobilístic real el seu 

prototip, un cop instal·lats  
 

 en un sol pòrtic de senyalització vial ja existent a la via pública de Mollerussa: 
o sensors ENVITOL (càmeres d’alt rendiment, elements d’il·luminació infraroja 

no visible) 
o sensors de free-flow de comprovació i calibrat (làsers, antenes 

radiofreqüència per radar, DSRC, V2X) 
o l’armari amb l’equipament concentrador de senyals, dades i alimentació des 

sensors, 
 

 en un edifici de l’ajuntament de Mollerussa 

o l’equipament informàtic amb programari de ENVITOL, connectat per WiFi als 
instruments del pòrtic i mitjançant Internet a la seu de Tecsidel situada a 

Sant Cugat del Vallès, i deixar-lo funcionant per tal de validar que, per a 
cada vehicle (o qualsevol altre element mòbil propi de l’àmbit urbà) que el 
traspassi s’obté, a partir exclusivament de l’anàlisi de la seva imatge 
proporcionada per les càmeres, la seva identificació (matrícula i classe en el 
cas de que es tracti d’un vehicle) sentit i velocitat. 

 
La prova pilot té lloc en l’àmbit del smartLAB, iniciativa de la Generalitat de Catalunya 

emmarcada dins l’estratègia smartCATALONIA. 
 
Per tot això i amb la finalitat de regular les relacions que es derivin de la mútua col·laboració  
 

C O N V E N E N 
 

Celebrar el present acord, que es regirà d’avinença d’acord amb les següents, 
 

C L À U S U L E S 
 
PRIMERA - Objecte i finalitat 
 
L'objecte d’aquest acord és la col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Tecsidel per a 

dur a terme la prova pilot descrita en el capítol ‘Antecedents’ d’aquest document. 
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Mitjançant aquest acord, ambdues parts determinen les condicions i modalitats segons les 
quals estan disposats a col·laborar per a implementar aquesta prova pilot i la corresponent 

solució situada en l’espai públic i utilitzant infraestructura de la ciutat de Mollerussa. 
 
Aquest acord defineix els termes i condicions segons els quals les parts col·laboraran així 
com els respectius drets i obligacions.  
 
SEGONA- Aportacions i compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa 
 

L’Ajuntament de Mollerussa:  

 
 Facilitarà a Tecsidel tota aquella informació de l’Ajuntament i /o ciutat que sigui 

precisa pel bon desenvolupament del pilot. 
 Facilitarà la utilització de les infraestructures i espais necessàries pel pilot detallats a 

l’apèndix A. 
 Promocionarà i difondrà el pilot.  

 Designarà un responsable de projecte que haurà de fer el seguiment, junt amb 
Tecsidel  

L’Ajuntament de Mollerussa reconeix que la prova pilot pot suposar un impacte visual en la 
via on està situat el pòrtic de senyalització vial on s’ubicaran els sensors de  ENVITOL. La 
presència d’aquests sensors i dispositius en aquesta estructura pot ocasionar la curiositat 
dels mollerussencs i mollerussenques interessats en conèixer per a que serveixen aquest 

dispositius. L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà el contacte, presentarà i explicarà el pilot a 
aquests ciutadans, així com a altres ens interessats.  
 
La signatura d'aquest acord no confereix cap dret a Tecsidel sobre contactes futurs que 
puguin establir les parts.  

 
TERCERA - Obligacions i compromisos de Tecsidel  

 
Tecsidel s’obliga i es compromet a  
 

 Aportar els mitjans i components físics i lògics propis que conformen  ENVITOL.  
 Instal·lar i desmantellar idòniament aquests components de manera que no ocasioni 

cap inconvenient ni pels ciutadans de Mollerussa ni per l’ajuntament i de tal forma 
que el risc de que pugui esdevenir qualsevol incident sigui el mínim 

 Recórrer a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que té vigent i subscrita, 
amb l’objectiu de reparar, indemnitzar, mitigar els danys resultants d’un eventual 
incident que la implantació de  ENVITOL a Mollerussa pugui causar. 

 Emprar les dades obtingudes mitjançant ENVITOL exclusivament en l’àmbit tècnic de 
les proves i sempre amb estricta observança de la LOPD i el Reglament (UE) 
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD). Amb la mateixa observança l’ajuntament 

de Mollerussa podrà accedir a aquestes dades incorporant-les, d’acord amb els seus 
criteris i sota la seva responsabilitat, en el futur pilot de dades obertes previst per 

aquest ajuntament. 
 
QUARTA - Durada 
 
Aquest acord entrarà en vigor en el moment en que les dues parts el signin, i tindrà una 

durada de quatre (4) anys. 
 
En cas que aquest no sigui prorrogat, Tecsidel procedirà a des instal·lar els equipaments. 
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CINQUENA - Finançament  

 
Les despeses de manteniment dels components físics i lògics instal·lats aniran a càrrec de 
Tecsidel comptant, en cas de necessitat, amb la cooperació dels tècnics i brigades 
municipals quan siguin requerides ineludiblement. 
 
SISENA - Efectes de l'incompliment  
 

Qualsevol part té el dret de rescindir aquest acord en cas que l'altra part incompleixi les 

obligacions adquirides en el mateix i no rectifiqui l'esmentat incompliment en un termini de 
quinze dies a partir de la recepció d'un avís d'incompliment enviat per l'altra part mitjançant 
una carta certificada amb justificant de recepció.  
 
SETENA - Causes i conseqüències de l'extinció del conveni  
 

Encara que aquest acord expiri o es rescindeixi, l’Ajuntament de Mollerussa no serà 
responsable de qualsevol cost derivat d’aquest. 
 
Qualsevol conflicte derivat o relacionat amb aquest acord que no es pugui resoldre 
amistosament en un termini de trenta dies a partir de la incidència s'haurà de dirimir sota la 
jurisdicció contenciosa administrativa de Lleida.  

 
VUITENA - Confidencialitat  
 
Mentre l'acord estigui vigent, les parts poden estar exposades a certa informació relativa al 
negoci i productes, aquella que pugui ser confidencial estarà marcada com a tal 

(INFORMACIÓ CONFIDENCIAL).  
 

El destinatari es compromet a no difondre la INFORMACIÓ CONFIDENCIAL del divulgador a 
cap tercer sense el seu consentiment previ per escrit.  
 
Les condicions detallades d'aquest acord són informació confidencial de Tecsidel però 
qualsevol de les parts pot referir-se públicament a la seva existència i a l'estructura general 
de l'acord.  
 

I en prova de conformitat, les parts subscriuen el present acord, en dos exemplars i a un sol 
efecte, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament d’aquest document. 
 
 
PER AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 

 
 

 
Marc Solsona Aixalà 

PER TECSIDEL 
 

 
 

 
G.C., V. 

 
 
 

APÈNDIX A - Layout instal·lació pòrtic ENVITOL” 
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28. PRP 2021/278 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-12-2021 
 

Vist l’expedient tramitat per A.V., 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.  

 

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: A.V., F. 

Núm. targeta:  25137-2021-010-1256X 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  4/2026 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 

29. PRP2021/279 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-13-2021 

 

Vist l’expedient tramitat per I., D. 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.  

 

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: I., D. 

Núm. targeta:  25137-2021-011-1601A 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  3/2023 
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
 
30. ASUMPTES D’URGÈNCIA 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència 
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de 

sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és 
urgent. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta 
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 
 

30.1.- PRP 2021/300 ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
SUBSTANCIAL DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL (EXP. 2553-4-2020). 
ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS  PER APLICACIÓ 
AGRONÒMICA. EMPLAÇAMENT: POL.IND.PLAURSA NAUS 8-9-10-11-12-13-

13A. TRÀMIT EXPOSICIÓ VEÏNAL. 
 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern els informes emesos per l’enginyera 
municipal en relació amb la tramitació de modificació substancial de l’autorització ambiental 
de l’empresa Altinco, SL, 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:            ALTINCO, S.L. 

ACTIVITAT:        FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS PER APLICACIÓ  
                         AGRONÒMICA  
ANNEX:              I.1 EPÍGRAF:        5.3 
EMPLAÇAMENT: Pol. Ind. Plaursa, naus 8, 9, 10, 11,12, 13 i 13A  Mollerussa               
EXPEDIENT:        L1CS190836 

 

 

NOVA ACTIVITAT                    MODIFICACIÓ  X               CANVI NOM                                    

En relació amb l’expedient de modificació substancial de l’autorització ambiental de l’activitat 
de referència, s’emet aquest INFORME sobre els temes ambientals de competència 
municipal: 
- ACTIVITAT: Fabricació de productes químics per aplicació agronòmica: adobs foliars, 

correctors de carències i esmenes orgàniques 

- AUTORITZACIONS ACTUALS: 
- Resolució d’autorització ambiental de 19 de setembre de 2008 (exp 609/2005) amb 

incorporació de modificació no substancial pels sanitaris portàtils en data 25.04.2013 
(exp. L1CNS130047), resolució de modificació no substancial de 20.04.16 (exp. 
L1CNS150309) per ampliació de la zona d’oficines, nova nau destinada a magatzem, 
modificació en la distribució de la zona industrial i de procés i abocament d’aigües 
residuals a clavegueram municipal, resolució de modificació no substancial de 
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02.08.2016 (exp. CNS 160225) d’ampliació de la nau 10 magatzem de matèries 
primeres i productes. 

- MODIFICACIONS PROJECTADES: 
- Ampliació de la nau 9 magatzem de productes, actualització de matèries primes, 

ampliació del temps de magatzematge residus perillosos, actualització de la de llista 
residus i nova distribució de la zona de producció en compliment del projecte APQ 
(magatzematge de productes químics). 

- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
- Projecte de modificació substancial ambiental redactat per Ramon Navés Sellart en data 

gener de 2019. 

- 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 
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 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 

Ld (7 h – 21 

h)  

Le (21 h – 23 

h)  

Ln (23 h – 7 

h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural  

50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural   52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

   

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a 
(C1)  

60 60 50 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per 
sòl d’ús industrial 

60 60  50 

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. 
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- Els únics abocaments a xarxa de clavegueram municipal seran les aigües residuals de 

tipus sanitari que tenen com a destí final l’EDAR de Fondarella, no existint cap 

abocament d’aigües residuals del procés productiu.  
- Compliment de les determinacions de l’informe de compatibilitat urbanística de 

03/07/2020 (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 
L1CS190836 d’autorització ambiental.” 
 

Així mateix, es comunica que s’ha complimentat el tràmit d’audiència veïnal de l’expedient 

sense haver rebut cap reclamació ni al·legació al respecte. 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
30.2.- PRP 2021/301 SISENA ADDENDA AL CONVENI DE COLLABORACIÓ 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2020-2021 

 
Vista la Sisena Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla 
Educatiu d’Entorn del Curs 2020-2021. 
 

Atès que l’objecte és concretar la dotació econòmica per desplegar a través dels Plans 
Educatius d’Entorn diverses mesures del Pla de millora d’oportunitats educatives, PROA+ i 
d’una de les actuacions del Programa d’orientació i reforç per la millora i suport en l’educació 
(POEFE). 
 

Vist l’informe jurídic del Vicesecretari núm. 006/2021. 

 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 126/2021. 
 
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, la Junta de Govern 
ACORDA: 
 

Primer. Aprovar la Sisena Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mollerussa 
per al Pla Educatiu d’Entorn del Curs 2020-2021. 
 
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per al desplegament d’aquest acord. 
 

Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público). 
 
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de 

Transparència de l'Ajuntament. 
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Cinquè. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  

 
ANNEX 

 
“SISENA ADDENDA AL CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANQANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT 
DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2020-2021 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
La senyora ***********, secretària general del Departament d’Educació, nomenada pel Decret 
16/2018, de 2 de juny, (DOGC 7634, de 4 de juny de 2018, i actuant en l’exercici de les facultats 
delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del 
Departament. 
 
PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 
L’Il·lustríssim Senyor **********, alcalde de Mollerussa, elegit en la sessió del Ple de la Corporació de 
15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient 
per formalitzar aquest conveni. 
 
 
 
EXPOSEN: 
 

1. Que amb data 12 d'abril de 2018 es va subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d'entorn, amb número d’expedient 2018/0331 
 

2. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van 
subscriure diverses addendes, amb data 19 de setembre de 2018, 13 de setembre de 2018, 11 
de febrer de 2020 i 26 de marc de 2021 al conveni de col·laboració per al Pla educatiu 
d'entorn. 
 

3. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda preveu que els recursos econòmics 
que es destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al 
conveni. 
 

4. Que aquesta addenda té com objecte concretar la dotació econòmica per desplegar a través 
dels Plans Educatius d’Entorn diverses mesures del Pla de millora d’oportunitats educatives, 
PROA+ i d’una de les actuacions del Programa d’orientació i reforç per la millora i suport en 
l’educació (POEFE) 

 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren convenient 
formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de la dotació econòmica per desplegar a 
través del Pla Educatiu d’Entorn: 
 

1. Les mesures 7 i 19 del Pla de millora d’oportunitats educatives portades a terme durant el curs 
2020-2021 (de l’1 de setembre de 2020 i fins al 31 d’agost de 2021) 
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Mesura 7 PROA 

+ 

27.000,00 € 

 
2. Les mesures 16, 17 i 18 del Pla de millora d’oportunitats educatives, el desplegament de les 

quals comporten la contractació de personal tècnic i en aquest cas pot ser superior el termini 
del curs escolar 2020-2021 (de l’1 de setembre del 2020 i fins al 15 de novembre de 2021) 
 

3. Tallers diversificats de suport i reforç educatiu del Programa d’orientació i reforç per la millora i 
suport en l’educació (POEFE-ABA 19), per al curs 2020-2021 (de l’1 de setembre de 2020 i el 
31 d’agost de 2021) 

 
SEGONA. El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 87.778,00 € euros, 
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de les famílies i la 
cohesió social. 
 

Aquest import es desglossa de la manera següent: 
 
- Dotació per desplegar les mesura 7 (PROA+), 
 

 
- Dotació per desplegar les mesures 16,17, 18 i 19 del Pla de millora d’oportunitats educatives 
 

Mesura 16 Mesura 17 Mesura 18 Mesura 19 Total 

30.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 12.778,00 € 57.778,00 € 

 
 
- Dotació per al desplegament dels tallers diversificats de suport i reforç educatiu del Programa 
d’orientació i reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE-ABA19) 
 
Import: 3.000,00 €. 
 
Aquesta és una assignació econòmica extraordinària amb caràcter finalista per a l’organització d’una 
proposta comunitària de tallers de suport i reforç educatiu adreçats a l’alumnat de secundària 
obligatòria en situació de més vulnerabilitat educativa del municipi. Excepcionalment es podrà atendre 
alumnat de Batxillerat. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa per la mesura 16 (o 18) // per les mesures 16 i 18 farà una aportació de la 
part del cost salarial de la contractació de la figura tècnica necessària per portar a terme les funcions 
corresponents i que no cobreixi l’aportació del Departament d’Educació. 
 
TERCERA. El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% (52.666,80 €) de la 
quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (40% de la 
quantitat total, 35.111,20 €) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total, tal com es 
preveu a la clàusula quarta. 

 
Aquest import total de 87.778,00 € es distribueix de la manera següent: 
 
34.666,80 €, 60% desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 (PMOE) 
 
16.200,00 € 60% mesura 7,(PROA +) 
 
1.800,00 € 60% (POEFE-ABA19) 
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23.111,20 € 40% desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 (PMOE) 
 
10.800,00 € 40% mesura 7,(PROA +) 
 
1.200,00 € 40% (POEFE-ABA19) 
 
La despesa corresponent al desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 del Pla de millora 
d’oportunitats educatives es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària EN0704 
D/460000190/4241/0052 MPP21 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogat 
per al 2021. 
 
La despesa corresponent al desplegament de la mesura 7 (PROA+) del Pla de millora d’oportunitats 

educatives es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària EN0704 D/460000190/4241/2020 
FPROGEN del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogat per al 2021. 
 
La despesa corresponent als tallers diversificats de suport i reforç educatiu del Programa d’orientació i 
reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE) EN0704 D/460000103/4241/2020 FPROGEN del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogat per al 2021. 
 
QUARTA. La justificació de l’import total de les despeses efectuades, es farà mitjançant la presentació 
per part de l’Ajuntament de Mollerussa de la documentació següent: 
 

1. Per la mesura 7 del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE-PROA+) 
 

a. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb el vistiplau de 
l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el 
pla d’actuació, identificació de les activitats i certificació que han estat registrades en la 
comptabilitat. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades que ha 
d’incloure també les efectuades per l’Ajuntament respecte de l’aportació del Departament 
d’Educació, amb indicació de les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la 
despesa, el nom i NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament, i incorporar una 
declaració conforme han estat efectuades i pagades dins dels terminis de justificació establerts 
en aquesta addenda. 
 

b. Full resum de les despeses portades a terme. 
 

c. Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació. 
 

d. Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les despeses portades a 
terme es troba a disposició de l’òrgan concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i 
de la Sindicatura de Comptes. 

 
Pel que fa a aquesta mesura, a totes les actuacions de comunicació, convocatòria, publicitat, resolució i 
notificació s’ha de fer constar la col·laboració del MEFP amb la menció expressa següent: «Programa de 
cooperació territorial per l’orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d’emergència educativa 
del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ 2020-2021 finançat pel 
Ministerio de Educación i Formación Profesional i pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya», també s’hi ha de fer constar els logos institucionals corresponents. 
 

2. Per les mesures 16, 17, 18 i 19 del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) 
 

a. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, amb el vistiplau de 
l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el 
pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, amb 
indicació de les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i 
NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament, i incorporar una declaració 
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conforme han estat efectuades i pagades dins dels terminis de justificació establerts en 
aquesta addenda. 
 

b. Full resum de les despeses portades a terme 
 

c. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió Representativa-
Institucional, prevista a la clàusula catorzena del conveni de col·laboració (s’ha d’elaborar una 
única memòria que englobi totes les addendes subscrites al conveni del PEE per al curs 2020-
2021, en la que s’ha de veure de manera específica i per separat les dades referides a mesures 
PMOE, PROA+ i POEFE-ABA19). 
 

d. Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació. 
 

e. Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les despeses portades a 
terme es troba a disposició de l’òrgan concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i 
de la Sindicatura de Comptes. 

 
El desplegament de les mesures 16, 17 i 18 del PMOE comporta la contractació de personal tècnic, 
contractació que pot anar des de l’1 de setembre de 2020 i fins al 15 de novembre de 2021. 
 

3. Tallers diversificats de suport i reforç educatiu (PMOE POEFE-ABA19) 
 

a. Certificat del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde o 
alcaldessa on s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, les aplicacions 
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i el NIF del creditor, el 
concepte, l’import i la data de pagament, i incorporar una declaració conforme han estat 
efectuades i pagades dins dels terminis de justificació establerts en aquesta addenda. 
 

b. Copia totes les factures i justificants de pagament de les despeses efectuades. 
 

c. Copia de la documentació acreditativa de la contractació 
 

d. Les indicacions especifiques per a la gestió i justificació econòmica d’aquesta actuació en el 
marc del POEFE es despleguen en el bloc 9 de la GUIA Tallers diversificats de suport i reforç 
educatiu en horari extraescolar en centres de plans educatius d’entorn 
 

e. Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació. 
 

f. Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les despeses portades a 
terme es troba a disposició de l’òrgan concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i 
de la Sindicatura de Comptes. 

 
En totes les actuacions de comunicació i publicitat dels Tallers diversificats de suport i reforg educatiu 
s’haurà d’indicar que aquesta activitat forma part del Programa d’Orientació i reforç per a l’avanç i 
suport a l’educació finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons 
Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 
(POEFE) fent constar els logos institucionals corresponents del MEFP i el FSE. 
 
Aquesta documentació justificativa s’ha de presentar no més tard del 30 de novembre de 2021. 
 
CINQUENA. L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar 
a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, d’acord 
amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta addenda i a 
justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la clàusula segona. 
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Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de 
control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents. 
 
SISENA. Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 
2021. 
 
SETENA. Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda. 
 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL    L’ALCALDE DE MOLLERUSSA” 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
30.3.- PRP_2021/303 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL COL·LEGI EPISCOPAL VERGE DE 
L’ACADÈMIA DE LLEIDA (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) 
(EXP. 1374-14-2021) 

 

L’Ajuntament de Mollerussa i el Col·legi Episcopal Verge de l’Acadèmia de Lleida 
formalitzaran un Conveni l’objecte del qual és la col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball. Aquest conveni es regularà d’acord amb la normativa establerta per 
l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol. 
 
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es 

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

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

Cognoms i Nom:  Di R., V. 
Centre/LLoc: Piscina Coberta de Mollerussa 
Durada:   15/04/2021 a 18/06/2021 

Dies/Horari: Dilluns (17h a 21h); Dimarts (16h a 20h); Dimecres (17h a 21h); 
Dijous (16h a 20h); Divendres (17h a 21) 

Pràctiques:  Monitora 

Tutor/a:   N.P., G. 
  
Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es 
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica 
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prestació de serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances 
previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de 

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

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

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

l’alumne proposat. 

30.4.- PRP_2021/305 SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA – 
A.T. PLA D’URGELL EN QUÈ DEMANA DIVERRSES PETICIONS   

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Assemblea Nacional Catalana – A.T. Pla 
d’Urgell, en què demana autorització per penjar quatre pancartes amb l’anunci “SOM el 

52%”, a la Plaça de l’Ajuntament, a la Plaça Major, a l’Av. Del Canal i a l’Av. Jaume I, amb 
motiu d’una campanya impulsada per l’ANC a tot el territori. 
 
També demana autorització per col·locar llaços grocs al barrat de l’Escola de Música (Av. Del 
canal) i al barrat de l’esplanada firal (davant Prapinsa) col·locar-hi la frase “SOM REPUBLICA 
CATALANA” i “INDEPENDÈNCIA” el proper dia 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant 

Jordi. 
 
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:   

 
Primer. Autoritzar a l’Assemblea Nacional Catalana – A.T. Pla d’Urgell a penjar quatre 
pancartes amb l’anunci “SOM el 52%”, a la Plaça de l’Ajuntament, a la Plaça Major, a l’Av. 
Del Canal i a l’Av. Jaume I, amb motiu d’una campanya impulsada per l’ANC a tot el territori. 

 
També s’autoritza col·locar llaços grocs al barrat de l’Escola de Música (Av. Del canal) i al 
barrat de l’esplanada firal (davant Prapinsa) col·locar-hi la frase “SOM REPUBLICA 
CATALANA” i “INDEPENDÈNCIA” el proper dia 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi. 
 
Segon. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2. 

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del 

material facilitat. 

 
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Cinquè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
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I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre del Sr. Alcalde 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. 
 
 


