AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 27 de maig de 2021.
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere
Garrofé Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

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

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

PRP 2021/449 ACTES URBANÍSTICS

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

2436/81/2021
POSITIVO FASHION WEAR, S.L.
ADEQUACIÓN INTERIOR DE LOCAL DESTINAT A VENDA AL
DETALL DE ROBA DE VESTIR I COMPLEMENTS
8.993,67 €
PLAÇA MAJOR, 14, BJ
4608507CG2140N0002FK

B)Expedient:

2436/108/2021

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

S.T., A.
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA PRIVADA.
8.300,00 €
CARRER IVARS D’URGELL, 12
4008901CG2140N0001MJ

***************************************************

Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret
de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.

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

2410-63-2021
L.G., R.
MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN
COBERTA
6.460,00 €
CARRER DOCTOR JOSEP LLUCH, 31
3908811CG2130N0002ZF

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

2410-64-2021
D.B., J.
CANVIAR RAJOLES DE LA PISCINA
1.800,00 €
CARRER DEL TOSSAL BLANC, 31
3999114CG2039N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-65-2021
B.S., M.D.
FER PAVIMENT BOTIGA, ARRENCAR APARADOR DEL C/
VILACLOSA I FER PARET DE TANCAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PORTA D’ENTRADA PEL CARRERÓ
1.300,00 €
PLAÇA MANEL BERTRAN, 11
4609211CG2140N0001GJ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410-66-2021
P.S, M.
OBERTURA DE PORTA EN BAIXOS PER ACCÉS DE VEHICLE,
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Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

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

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

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

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

SENSE MODIFICACIÓ D’ESTRUCTURA.
385,71 €
CARRER DELS DARDANELS, 19
49023A2CG2140N0070JL
2410-68-2021
D.V., A.
MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN
COBERTA
5.673,58 €
PLAÇA JOAN CAPRI, 1
4098406CG2049N0001KR

2410-69-2021
PATET FORN PASTISSERIA, S.L.
MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN
COBERTA
4.592,00 €
CARRER SANT ISIDORI, 6
5011110CG2151S0001SM

2410-70-2021
P.G., J.
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE
BANYERA PER PLAT DE DUTXA MÉS MAMPARA DE VIDRE.
CANVI PICA DE LAVABO, SÒCOL DE FUSTA DEL PIS I CANVI
DE PART D’ESTRUCTURES DE MOBLES DE CUINA.
350,00 € (SUPRESSIÓ DE BARRERES)
650,00 € (RESTA OBRES)
CARRER URGELL, 19, 1-D
5011417CG2151S0025DK

2410-71-2021
S.T., F.
PINTAR TOT EL PIS I ARREGLAR LA CUINA (CANVI DE
MOBLES I RAJOLES)
1.500,00 €
CARRER SANTA CRISTINA 40, 2
4809819CG2140N0004YB

2410-72-2021
C.B., A.
SUPRESSIÓ DE BARRERES: CANVIAR BANERA PER PLAT DE
DUTXA “IN SITU” AMB RAJOLA I ENRAJOLAR LATERALS DE
LA BANYERA

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

1.483,30 €
PASSEIG DE LA SARDANA, 16
5306214CG2150N

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

2410-73-2021
ASSOCIACIÓ MUSULMANA ANNOUR MOLLERUSSA
TREURE RUNA, TREURE HUMITAT I ARREBOSSSAR
3.500,00 €
CARRER MOLÍ, 13
4708635CG2140N

*********************************************************
Tercer .- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
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
990,50€.

3.

PRP 2021/363 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
SEGURETAT DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU. TEMPORADA 2021.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de seguretat per tal de garantir
l’ordre i la bona convivència en les piscines d’estiu per la temporada 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
79710000-4 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
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Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de PHOENIX
VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. amb el A63321228, la qual acredita que disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Deixar sense efectes la pròrroga del SERVEI DE SEGURETAT DE LES PISCINES
MUNICIPALS D’ESTIU acordada per acord de la Junta de Govern en la data 19/12/2019, i
declarar-lo EXTINGIT amb efectes des del dia 17/06/2021.
Segon. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el SERVEI DE SEGURETAT DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU – TEMPORADA
2021-. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210001806.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de PHOENIX
VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. amb el CIF: A63321228 en els termes que es
descriuen seguidament


La retribució del contracte:

8.074,09 € (IVA inclòs).

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


La durada de la prestació:
Prestació del servei de seguretat de les piscines d’estiu municipals per mitja d’un
Vigilant de seguretat (sense arma).
4 hores diàries diürnes des del dia 17 de juny al 31 d’agost de 2021.



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



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
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Quart. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

PRP
2021/431
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT:
ELBABORACIÓ
2A
FASE
DE
7
MONÒLITS
IDENTIFICATIUS AMB INFORMACIÓ HISTÒRICA D’EDIFICIS EMBLEMÀTICA
DE MOLLERUSSA I ACTUALITZACIÓ DELS GRÀFICS DE LA 1A FASE.

L’objecte de la present contracte és l’elaboració de la segona fase de set monòlits en tres
idiomes per senyalització turística amb informació històrica d’edificis emblemàtics de la
ciutat de Mollerussa, així com l’actualització dels gràfics dels deu monòlits de la primera
fase.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
45212314-0 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa G9 CENTRAL D’IDEES amb el CIF B25749425, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’ELABORACIÓ DE SET MONOLITS IDENTIFICATIUS AMB INFORMACIÓ HISTÒRICA
D’EDIFICIS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE MOLLLERUSSA I ACTUALITZACIÓ
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DELS GRÀFICS DE LA 1A FASE. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà
l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC
220210002110.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de G9 CENTRAL
D’IDEES amb el CIF: B25749425 en els termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 7.175,30 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini de lliurament:
El subministrament s’ha d’executar en el termini màxim 31/12/2021.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

PRP 2021/451 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1482. EXPEDIENT 2349-27-2021.

MUNICIPAL

GUAL PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a T.E., P. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les
condicions següents:
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Número de placa de gual permanent: 1482.

Ubicació: Cr Ferran Puig núm. 26 B.

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

6.

PRP 2021/442 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER PODER FER ÚS DE LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA
16 DE JUNY DE 2021 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ PER LA SALUT MENTAL EL
PLA D’URGELL. EXPEDIENT 1599- 71-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per L.LL., J.A. en representació de l’Associació
per la Salut Mental el Pla d’Urgell, en què demana autorització per fer ús de la sala del
Centre Cultural el dia 16 de juny de 2021 des de les 19:00 i fins les 21:00h per dur a terme
una assemblea de l’associació, amb 30 persones aproximadament.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació per la Salut Mental el Pla d’Urgell, la utilització de la sala
del Centre Cultural el dia 16 de juny de 2021, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
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Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
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CONDICIONANTS
-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents.
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Es recomana tenir un llistat dels assistents.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

7.

PRP 2021/444 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER PODER FER ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT ELS
DIES 21 I 22 DE JUNY DE 2021 PER PART DEL BANC DE SANG I TEIXITS.
EXPEDIENT 1599- 72-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., A.J. en representació del Banc de Sang
i Teixits, en què demana autorització per fer ús de la sala de ball de l’Amistat els dies 21 i 22
de juny de 2021 des de les 17:00 i fins les 23:00h per dur a terme la campanya de donació
de sang. Sol·licita la reserva de l’espai per poder estacionar la furgoneta davant el teatre
l’Amistat.
També sol·licita: 7 taules i 30 cadires.
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.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Banc de Sang i Teixits, la utilització de la sala de ball de l’Amistat els
dies 21 i 22 de juny de 2021 des de les 17:00 i fins les 23:00h, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:



7 taules
30 cadires

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


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



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total amb les distàncies de seguretat i higièniques pertinents relacionades amb el
Covid-19. Us obligatòria mascareta i respectar 1,5 metres de distanciament entre els i les donants
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

8.

PRP 2021/461 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/959

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/959, de 13 de
maig, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal.
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/959, de 13 de maig:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.03.2021 a
31.03.2021)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-03-2021 a 31-03-2021.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos
els informes que obren en l’expedient.
Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència.
Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta
Alcaldia DECRETA:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-03-2021 a 31-03-2021, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA
COGNOMS I NOM
TOTAL
SEGURETAT CIUTADANA
B.M., N.

812,66 €

C.E., B.

28,14 €

C.C., C.

584,19 €

F.M., E.

117,70 €

F.P., D.

784,79 €

F.P., R.

421,74 €

G.M., M.

704,71 €

L.O., A.

539,51 €

O.L., E.

526,50 €

P.M., J.

378,91 €

P.F., D.

26,02 €

R.N., J.

849,91 €

R.D., F.

444,74 €

S.V., J.

1.033,87 €
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S.A., J.A.

28,14 €

V.S., C.

99,80 €
TOTAL ÀREA

7.381,33 €

ATENCIÓ EXTERNA
M.C., J.

156,96 €
TOTAL ÀREA

156,96 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en el respectiu expedient.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació.
Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se
celebri, per a la seva ratificació.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la
signatura electrònica.”
9.

PRP 2021/462 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/994

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/994, de 20 de
maig, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/994, de 20 de maig:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.04.2021 a
30.04.2021)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-04-2021 a 30-04-2021.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos
els informes que obren en l’expedient.
Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència.
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Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta
Alcaldia DECRETA:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-04-2021 a 30-04-2021, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

SEGURETAT CIUTADANA
A.R., J.

191,76 €

B.M., N.

117,70 €

C.C., C.

88,68 €

F.P., M.

143,35 €

F.M., E.

109,56 €

F.P., D.

109,56 €

F.P., R.

72,92 €

G.M., M.

310,77 €

L.O., A.

558,27 €

M.E., S.

109,73 €

O.L., E.

143,72 €

P.M., J.

59,91 €

P.F., D.

52,04 €

R.N., J.

319,71 €

R.D., F.

43,90 €

S.V., J.

472,00 €

T.M., S.

13,01 €

V.S., C.

26,02 €

TOTAL ÀREA

2.942,61 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació.
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Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se
celebri, per a la seva ratificació.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la
signatura electrònica.”
10.

PRP 2021/455 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
5/2021

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 5/2021, que inclou 3 expedients i que importa la
quantitat 2.045,93 €.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

11.

PRP 2021/457 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 8/2021.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 8/2021, que inclou 16 expedients i que importa la
quantitat 5.222,02 €.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

12.

PRP 2021/458 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-218-2021
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En data 6 de maig de 2021, el Sr. V.G., J. en representació de Pizzeria Breiko SL, 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 Botiga.
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 adopta els següents
ACORDS:
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: 2334-218-2021
Titular peticionari: Pizzeria Breiko SL
Nom comercial: “Breiko ”
Ubicació: Ctra. Miralcamp, 2, Bxs.
Metres quadrats: ampliació de 30 m2 més als que ja tenia autoritzats
Període autoritzat: de juny 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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______










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.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no
correspon liquidació tributària.
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.
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Quart.- La present autorització per a
d’hoteleria i restauració establertes
permissibilitat, tant de la utilització de
part de la normativa dictada per les
control de la infecció pel SARS-CoV-2.

la reobertura al públic de terrasses dels establiments
a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per
autoritats competents en matèria de prevenció i el

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.

13.

PRP 2021/459 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 269/
273/ 287/ 306/ 314/ 327/ 332/ 334/ 336/ 338/ 339/ 340/ 342/ 346/ 319/
2021

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 70.333,74€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:

INF. 288

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-466-2021

RELACIÓ 332

1.374,56 €

INF. 289

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-468-2021

RELACIÓ 334

44,00 €

INF. 287

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-436-2021

RELACIÓ 306

25.977,84 €

INF. 292

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-461-2021

RELACIÓ 327

640,37 €

INF. 283

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-487-2021

RELACIÓ 346

13.041,78 €

INF. 284

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-477-2021

RELACIÓ 342

619,50 €

INF. 285

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-490-2021

RELACIÓ 349

211,83 €

INF. 286

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-475-2021

RELACIÓ 340

3.625,33 €

INF. 293

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-474-2021

RELACIÓ 339

13.587,75 €

INF. 294

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-473-2021

RELACIÓ 338

468,86 €

INF. 295

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-445-2021

RELACIÓ 314

1.649,31 €

INF. 300

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-396-2021

RELACIÓ 273

119,96 €

INF. 301

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-411-2021

RELACIÓ 287

461,51 €

INF. 302

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-389-2021

RELACIÓ 269

461,85 €

INF. 297

DATA 24/05/2021

EXP. 1657-470-2021

RELACIÓ 336

8.049,29 €

Primer.-Aprovar per import total de 70.333,74 euros les relacions de factures següents:
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F/2021/269
F/2021/273
F/2021/287
F/2021/306
F/2021/314
F/2021/327
F/2021/332
F/2021/334
F/2021/336
F/2021/338
F/2021/339
F/2021/340
F/2021/342
F/2021/346
F/2021/349

1.374,56 €
44,00 €
25.977,84 €
640,37 €
13.041,78 €
619,50 €
211,83 €
3.625,33 €
13.587,75 €
468,86 €
1.649,31 €
119,96 €
461,51 €
461,85 €
8.049,29 €

L’import que s’especifica a la relació F/2021/269, és una part de la despesa total de la
relació a la que correspon.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
14.

PRP 2020/464 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-215-2021

En data 19 de maig de 2021, el Sr. I., K. en representació de Hosteleria Internacional
Catalunya 2017 SL, 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 Botiga.
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 adopta els següents
ACORDS:
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: 2334-215-2021
Titular peticionari: Hosteleria Internacional Catalunya 2017 SL
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-

Nom comercial: “Pizzeria Little Italia ”
Ubicació: Cr. Ferrer i Busquets, 132, local 1.
Metres quadrats: ampliació de 12 m2 més als que ja tenia autoritzats
Període autoritzat: de maig a octubre 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.
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.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no
correspon liquidació tributària.
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:
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6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 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.
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.
15.

PRP 2020/460 NORMATIVA ATRACCIONS FIRA DE SANT JOSEP, 2021

La celebració de la Fira de Sant Josep, atenent la importància de l’esdeveniment firal,
comporta una afluència molt significativa de visitants, circumstància que, conjuntament amb
l’atractiu propi vinculat amb l’activitat firal principal, propicia que al redós d’aquesta es
generi una activitat lúdica de gran importància, aspecte aquest que assoleix la seva
identificació amb les atraccions o “firetes”, que s’instal·len en una part de l’àmbit que ocupa
la fira.
El nombre considerable d’aquest tipus d’atraccions, la varietat que suposen, el fort lligam
amb la mateixa Fira i sobretot la significativa afluència de persones, majoritàriament
menors, fa que les mesures de seguretat siguin cada cop més exigents; alhora, resulta
imprescindible establir una regulació que abasti, no tan sols les condicions de caràcter tècnic
que han de reunir, sinó també unes normes que permetin regular la seva instal·lació, fixant
les condicions legals, el nombre d’atraccions, els espais on s’han de situar, l’adjudicació de
les autoritzacions, i quantes circumstàncies permetin ordenar, de la forma més correcta
possible, aquest parc lúdic; això, sense obviar la tradició i el bon nom de la Fira de Sant
Josep.
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Atenent, doncs, a aquesta realitat, la Regidoria responsable de Mercats i Fires, proposa
que s’estableixi una normativa que reguli les atraccions de la Fira de Sant Josep, per aplicar
ja a la present edició de 2021.
En conseqüència, un cop estudiada la qüestió plantejada; considerant tot el que s’ha
exposat, i consultat l’OAM Fira de Mollerussa, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats pròpies, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar la NORMATIVA per a les ATRACCIONS a aplicar a la FIRA DE SANT JOSEP,
2021, següent:
1.- Àmbit d’aplicació:
Aquestes normes s’aplicaran a les instal·lacions provisionals del Parc d’atraccions “Fira de
Sant Josep” següents:




ATRACCIONS mecàniques i inflables i similars
Instal·lacions tipus BAR
Instal·lacions tipus CASETES

2.- Normativa de naturalesa jurídica:
a) Els peticionaris d’autorització hauran de presentar, en allò que procedeixi en funció de la
instal·lació provisional, la documentació següent:













Fotografia de l’atracció o caseta
DNI / NIF de la persona sol·licitant
Justificant pagament últim rebut Autònoms (2021)
Declaració Censal (antic IAE)
Assegurança Responsabilitat Civil actualitzada (Pòlissa i rebut)
Certificat de garantia de revisió dels extintors
Certificat d’instal·lació elèctrica encara que sigui amb generador
Informe tècnic instal·lació gas butà
Informe tècnic, visat pel Col·legi d’ Enginyers Tècnics Industrials de l’atracció i també el
de la caseta
Llibre o manual d’ús
Carnet de manipulació d’aliments
Informe d’assentament

b) Els documents esmentats hauran de coincidir obligatòriament amb les dades personals
que figuren en la instància presentada i amb les de l'atracció o aparell que se sol·licita, així
com també amb les mides que es demanen. Qualsevol canvi no serà admès si no va
acompanyat de la documentació que el justifiqui, encara que es tracti de traspassos de
titularitat.
c) Les peticions o actuacions que vulnerin alguna d'aquestes normes no seran acceptades
sota cap concepte
3.- Normes per a adjudicar els espais aplicables a l’edició de la Fira de Sant Josep 2021:
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a) L’àmbit habilitat per a les instal·lacions provisionals serà el que figura en el plànol annex
a la proposta (que s’incorpora a l’expedient).
b) Els dies de funcionament seran del 04 al 06 de juny, havent de quedar totalment lliure el
recinte el dia 07.
c) El nombre màxim d’instal·lacions provisionals del tipus ATRACCIONS (mecàniques i
inflables i similars) es limita a 18.
d) Per a adjudicar els espais s’aplicarà el procediment i criteris següents:


L'adjudicació de parcel·les per a les atraccions s’efectuarà el dia 17 de Maig de 2021 al
vestíbul del Teatre l’Amistat de Mollerussa, a partir de les 09.00 hores.



L'adjudicació de parcel·les per a les casetes s’efectuarà el dia 18 de maig de 2021 al
vestíbul del Teatre l’Amistat de Mollerussa, a partir de les 09.00 hores.



La NO ASSISTÈNCIA a l'acte de l'adjudicació implicarà la pèrdua de reserva de l’espai
sol·licitat.



L'antiguitat del propietari i de cada atracció seran tingudes en compte per escollir el lloc.
No obstant, comprovada aquesta antiguitat, es podrà canviar l'atracció sempre que
ocupi igual o menys metres que l'anterior i es faci l’oportuna reserva, pel proper any, de
l’espai ocupat de menys, abonant el 10% del seu import.



Si es donés el cas d'engany o suplantació de personalitat per alterar aquest ordre degudament comprovat- el responsable perdrà tots els seus drets reconeguts i passarà a
ocupar l'última plaça en el llistat de sol·licituds, sense dret a cap reclamació.



L'espai ocupat per les taquilles de les atraccions haurà també de declarar-se, fent efectiu
el seu import.



Les atraccions que per les seves característiques precisen reserva d'espai de vol, hauran
de declarar-lo i cotitzar pel total d'espai reservat.



No s'admetrà la fórmula "ampliació de negoci" per sol·licitar més metres que els anys
anteriors.



Els firaires que demanin la instal·lació de més d'una atracció hauran de complimentar
una instància per cada una d'elles (és a dir, una sol·licitud per cada aparell o caseta).



El pagament s’haurà de fer efectiu íntegrament en el moment de l’adjudicació.

e) Si un cop finalitzada l'adjudicació de parcel·les per a les atraccions i casetes, restessin
espais lliures, la Regidoria de Mercats i Fires, podrà adjudicar-los a aquells peticionaris que
n’haguessin estat exclosos inicialment, tenint en consideració els criteris següents:
1) tindran preferència les atraccions que compleixen els criteris següents:
- Que les atraccions suposin variació i/o novetat respecte les adjudicades, per tal d’afavorir
la varietat i evitar multiplicitat sobre l’oferta.
- Que es tracti d’un tipus d’atraccions que possibilitin la major rotació dels usuaris.
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2) Exclusions
- Restaran excloses les atraccions en les quals hi concorrin alguna de les peculiaritats
següents:
- Que tinguin unes característiques inapropiades per estimar-se un risc evident en el seu
ús.
- Que el titular no hagi estat sotmès en els darrers dos anys a cap expedient de revocació
d’autorització
3) Si s’estima adient, l’adjudicació s’efectuarà per sorteig entre aquelles sol·licituds que
reuneixin els criteris esmentats en els apartats anteriors.
4. Normes de caràcter general


Cal que siguin respectats rigorosament els espais de separació senyalats pels
Tècnics Municipals entre les casetes o les atraccions.



La ocupació d'un espai superior al declarat, una vegada comprovat degudament,
serà sancionat amb un recàrrec del 10% afegit al preu dels metres ocupats de més,
o amb la pèrdua de l'antiguitat pels anys successius, si no es fes efectiu el seu
import.



El propietari d’una atracció amb antiguitat que no pugui instal·lar-la, per causa
sobrevinguda, té dret a la reserva, per a l’any vinent, de l’espai ocupat per aquesta
atracció, sense menyscapte de la seva antiguitat, abonant el 10 % de l’import de la
superfície que ocupa una vegada muntada. No es podrà demanar una nova reserva,
per a la mateixa atracció, fins passats 3 anys.



El titular causant d'una mala actuació podrà ser sancionat per l'Ajuntament amb la
revocació de l’autorització i amb la pèrdua de l'antiguitat i la exclusió durant dos
anys.



Per motius de seguretat i d’interès públic, l’ajuntament podrà alterar la ubicació de
les instal·lacions provisionals.

5) Termini:
S’admetran sol·licituds fins el mateix dia de l’adjudicació. Si un cop finalitzada l'adjudicació
de parcel·les per a les atraccions i casetes, restessin espais lliures s’admetran més
sol·licituds.
Tota la documentació es presentarà abans del dia 28 del mes de maig de 2021. El no
compliment d’aquest termini sense causa justificativa, donarà lloc a l’inici d‘un expedient
que pot comportar la pèrdua del lloc, prèvia audiència per un termini de 10 dies.
6) Tarifes:
Les tarifes que regiran les instal·lacions provisionals del Parc d’atraccions “Fira de Sant Josep
2021”, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal vigent, carn les següents:
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ATRACCIONS O APARELLS: 7,08 euros/m² de terreny ocupat en terra o en vol, quan
els aparells així ho requereixin.



BARS, XURRERIES I SIMILARS: 35,39 euros/metre lineal amb un màxim d’amplada
de 2,5 metres, l’excés d’amplada es cobrarà a 2,00 euros/m².



CASETES DE TIR, TÓMBOLES I SIMILARS: 26,31 euros/ metre lineal amb un màxim
d’amplada de 2,5 metres, l’excés d’amplada es cobrarà a 2,00 euros/m².

Segon. Es delega expressament en el titular de la Regidoria responsable de Mercats i
Fires, el desplegament dels acords adoptats i la oportuna difusió; així mateix, que es
trameti còpia de la normativa aprovada i que es procedeixi a convocar els sol·licitants als
actes d’adjudicació en els termes esmentats.
16.

PRP 2021/453 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-19-2021

Examinada la sol·licitud presentada per M.S., J. per a obtenir una targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió
d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el
barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
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: M.S., J.
Núm. targeta: 25137-2021-00016-1035S
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 3/2023
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
17.

PRP 2021/452 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’HABITATGE CEDIT PER
CAIXABANK PEL SEU LLOGUER SOCIAL SEGONS PROTOCOL D’OCUPACIONS.
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Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Mollerussa, CaixaBank, S.A. i
BuildingCenter, S.A.U, en data 16 de desembre de 2019.
Atès que l’objecte del conveni és establir un marc de col·laboració entre les parts en relació
al parc titularitat de BuildingCenter situats a Mollerussa a l’efecte de fomentar el lloguer
d’habitatges a favor de persones en risc d’exclusió social i/o risc imminent de pèrdua
d’habitatge.
Atès que l’entitat financera cedeix en usdefruit a l’Ajuntament de Mollerussa dos habitatges
enumerats en l’annex del citat conveni, en virtut del conveni d’usdefruit signat a Mollerussa
en data 28 de gener de 2021.
Vista la situació de la família que ocupa de manera irregular l’habitatge ubicat c. Industria,
33, 1r 2a de Mollerussa. Confirmada la seva voluntat de regularitzar la situació habitacional i
l’interès de signar un contracte de lloguer assequible. Un cop valorats els seus recursos
econòmics, els nombre de la seva unitat de convivència, el seguiment social de la família per
part dels Serveis Socials Bàsics i la seva voluntat de revertir la situació d’ocupabilitat
segons protocol d’ocupacions.
Atès el que s’ha exposat i atesos l’informe favorable lliurat per l’àrea i l’acord de la comissió
de valoració de la modalitat d’habitatges per unitats de convivència segons protocol
d’ocupacions, a proposta de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància,
es proposa la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la signatura del contracte de cessió d’ús de de caràcter temporal a nom de
G.P., S. amb NIF xxxxxxxxx per una renda de 150€ mensuals i un termini màxim igual a la
vigència del conveni que fineix el 19 de desembre de 2023.
Segon. Notificar als interessats els acords.
Tercer. Comunicar a BuildingCenter l’acord d’adjudicació.
Quart. Comunicar al serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
Cinquè. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del contracte i documents que se’n derivin.

18.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
18.1.- PRP_2021/467 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ
PER
UTILITZAR
INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA FIRA DE SANT JOSEP DE L’ANY 2021
Vista la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització
per a la utilització de les instal·lacions i serveis municipals, amb motiu de la 148ª edició de
la FIRA DE SANT JOSEP 2021.
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització de les instal·lacions i
equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica:
SALA GRAN I SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT, per realitzar-hi diferents
actes i jornades tècniques, des del dia 3 al 6 de juny de 2021.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______



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

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

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

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

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

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

Complir les mesures Sanitàries i de seguretat en vigor en el període sol·licitat.
Resolució SLT/1587/2021 de prevenció Covid-19.

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar els seients habilitats per a l’acte.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Notificar els presents acords al Director de la Fira de Mollerussa, i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

