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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 3 de juny 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, Sr. 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 Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia. 
 
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 2021/481 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: 2436/105/2021 

Titular: R.LL., M. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ DE PISCINA PREFABRICADA 

Pressupost: 4.600,00 € 

Emplaçament: CARRER VILANOVA DE BELLPUIG, 3 

Ref. cadastral: 4004623CG2140S0001BW 

 
 
B)Expedient: 2436/111/2021 

Titular: T.P., T. 
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Descripció:   OBERTURA DE PORTA EN TANCA 

Pressupost: 1.496,60 € 

Emplaçament: CARRER BALMES, 79 

Ref. cadastral: 4808203CG2140N0001KJ 

 
 
 

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

 
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: 2410-39-2021 

Titular: DICOTEI, S.L. 

Descripció:   COLOCACIÓ DE TANCA PUBLICITÀRIA PER VENDA DE 

TERRENY 

Pressupost: 715,32 

Emplaçament: AVDA. BALAGUER, S/N 

Ref. cadastral: 4713810CG2141S 

 
 
 

A)Expedient: 2410-54-2021 

Titular: G.N., V. 

Descripció:   PAVIMENTAR PATÍ I REPOSICIÓ DE TANCA PERIMETRAL 

SEGONS MATERIALS EXISTENTS 

Pressupost: 4.730,00 € 

Emplaçament: URBANITZACIÓ URGELL, 9 

Ref. cadastral: 4215403CG2141N0001WA 

 
 
 
A)Expedient: 2410-67-2021 

Titular: G.T., M.M. 

Descripció:   MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN 

COBERTA 

Pressupost: 5.310,00 € 

Emplaçament: CARRER DOMENECH CARDENAL, 25 

Ref. cadastral: 4607224CG2140N0001EJ 

 
 
A)Expedient: 2410-74-2021 

Titular: P.G., F.X. 

Descripció:   AFEGIR PUNTS DE LLUM I AFEGIR UNA ENTRADA DE 

TELEVISIÓ (FER REGATES) 

Pressupost: 800,00 € 
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Emplaçament: AVINGUDA DE LA FIRA 2A,  3-2 

Ref. cadastral: 4205314CG2140N0015MT 

 
 
 
A)Expedient: 2410-75-2021 

Titular: COMUNITAT JAUME D’URGELL 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA: REPARAR UN ARREBOSSAT DE 

LA PART ALTA DE L’EDIFICI 

Pressupost: 650,00 € 

Emplaçament: GRUP JAUME D’URGELL, B 

Ref. cadastral: 4705101CG2140N 

 
 
 

A)Expedient: 2410-77-2021 

Titular: C.B., A. 

Descripció:   TREURE RAJOLES DE LA CUINA, PASSADÍS I WC PETIT, PER 

POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE PARQUET 

Pressupost: 565,00 € 

Emplaçament: PASSEIG DE LA SARDANA 16 

Ref. cadastral: 5306214CG2150N 

 
 
 

A)Expedient: 2410-78-2021 

Titular: COMUNITAT DE PROPIETARIS FERRER I BUSQUETS, 42 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA: CANVIAR SILICONA D’UNA 

VIDRIERA DE LA FAÇANA 

Pressupost: 385,00 € 

Emplaçament: CARRER FERRER I BUSQUETS, 42 

Ref. cadastral: 4509405CG2140N 

 
 

*********************************************************** 
 
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 
460,82€. 

 
3. PRP 2021/211 DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT D'ALIENACIÓ DELS 
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BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS DEL PLA PARCIAL SECTOR SUB-11 I 
AUTORITZAR LA SEVA LA SEVA ALIENACIÓ. 

 
Antecedents de fets: 
 
En data 11/02/2021, la Junta de Govern local va aprovar l’expedient d’alienació dels béns 
immobles patrimonials procedents de l’aprofitament mig del Pla Parcial del Sector SUB-11, 
mitjançant subasta pública, i es va publicar un anunci de licitació en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Mollerussa, iniciant-se el termini de presentació d’ofertes que finalitzava 

el dia 8 de març de 2021. 

 
Mitjançant el certificat emès per l’eina del Sobre Digital, ha quedat constatat que no hi hagut 
cap licitador que hagi presentat oferta per participar a licitació, per la qual cosa es proposa a 
l’òrgan de contractació que declari deserta la licitació. 
 
Fonaments de dret: 

 
Primer. L’article 106 del Reglament General de la Llei de Patrimoni de les Administracions 
Públiques (RLPAP), d’aplicació supletòria als béns de les entitats locals, en virtut d’allò 
estalert a l’art. 1.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL), estableix el 
següent: “1. Si queda deserta la primera subhasta, es poden celebrar fins a tres subhastes 
successives més sobre el mateix bé, i el tipus de licitació és el de la subhasta 

immediatament anterior, que es pot reduir fins a un quinze per cent en cada nova subhasta 
per resolució motivada de l’òrgan competent”. Tanmateix, cal considerar que l’article 107 del 
citat text legal determina que: “Transcorreguts dos anys des de la data de celebració de la 
primera subhasta sense que s’hagin adjudicat els béns o drets, si se celebra nova subhasta, 
aquesta té el caràcter de primera, i a aquest efecte es realitza una nova taxació”.   

 
Segon. D’acord amb el previst a la Disposició Addicional segona apartats 9 i 10 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre (LCSP) correspon a l’Alcalde l’alienació del patrimoni si el seu 
pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni 
l’import de tres milons d’euros, sempre que en el cas dels béns immobles, estigui previst al 
pressupost.   
 
Tercer. L’art. 156.6 de la LCSP estableix que els contractes que no es troben sotmesos a 
regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no serà inferior a 15 dies, 

contats des del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació del contracte al Perfil de 
contractant, per la qual cosa. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades pel Decret de l’alcaldia RESOL 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a 
proposta de la Regidoria de Finances, Seguretat ciutadana i Contractació, per unanimitat 

dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. DECLARAR deserta per manca de licitadors el procediment d’alienació mitjançant 
subhasta pública, dels béns immobles patrimonials del Pla Parcial Sector SUB-11. 

Segon. AUTORITZAR l’alienació dels béns immobles patrimonials de l’Ajuntament de 

Mollerussa que seguidament s’indiquen, constituint cada una de les parcel·les un lot 
independent: 
 
LOT 1: 
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Denominació: FINCA 1.2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185 Foli: 25; Finca 
número 10.737.  
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/049 

 
LOT 2: 
Denominació: FINCA 1.4/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

 

Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185 Foli 28; Finca 
número 10.738. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/050 

 
LOT 3: 

Denominació: FINCA 1.5/1/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185; Foli: 31; Finca 
número 10.739. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/051 

 
LOT 4:  
Denominació: FINCA 1.5/2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  

Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185; Foli: 34 Finca 
número 10.740. 

Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/052 
 
Tercer. Determinar com a valor de taxació, equivalent al tipus de licitació, l’import de 
TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL CENT NORANTA-SIS AMB SEIXANTA TRES 
CÈNTIMS D’EURO (343.196,63 €). Aquest preu no inclou l’IVA, conforme el següent 
desglòs: 
 

 Parcel.la Tipus de licitació  

LOT 1 1.2/01 117.404,80 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 2 1.4/01 73.681,17 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 3 1.5/1/01 77.182,07 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 4 1.5/2/01 74.928,59 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

 

Quart. APROVAR com a modalitat de la licitació de l’alienació dels béns patrimonials 
indicats, el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació que és el preu més alt 

(antiga subhasta pública). A tal efectes els valors de taxació aprovats constituiran el tipus de 
la licitació, millorables a l’alça. La tramitació de l’expedient se sotmet al procediment 
ordinari de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i 
disposicions especials que la legislació de patrimoni dels ens locals estableixi al cas, 
especialment allò que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL) i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(Text Refós aprovat per DLEG 2/2003, de 28 d’abril). 
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Cinquè.  Fer públic l’anunci d’alienació dels béns al Perfil del contractant de l’Ajuntament i 

establir el termini de presentació de proposicions en trenta (30) dies naturals, comptats 
des de l’endemà de l’esmentada publicació.  

Sisè. Facultar ela Sr. Alcalde per a la adopció del acords i la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució dels acord anteriors.” 

 

4. PRP 2021/412 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ DE SAL ESPECIAL PER A LA PISCINA 

COBERTA MUNICIPAL. 
 
L’objecte de la present contractació és l’adquisició de sal especial per a un consum estimat 
de 36.000 kg, per al tractament de la piscina coberta municipal de Mollerussa per a la 
temporada 2021. 

 
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 
14400000-5  que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 

 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 

l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 

els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
 
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 

D'acord amb la previsió de la disposició addicional 33a LCSP, la quantia del pressupost es 
considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte 
condicionat a la quantitat d’entregues que efectivament realitzi l'empresa contractista en 
funció de les unitats requerides, aplicant els corresponents preus unitaris. 
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament 

per part de l’empresa SALES ALTAVA PORCAR, SL amb el CIF B12932240, 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: 
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Primer. Deixar sense efectes la pròrroga del contracte de SUBMINISTRAMENT DE SAL 
ESPECIAL PER A LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL acordada per la Junta de Govern en la 

data 19/12/2019, i declarar-lo EXTINGIT amb efectes des del dia 03/06/2021. 
 
Segon. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte 
l’ADQUISICIÓ DE SAL ESPECIAL PER A LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL. 
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del 
vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220210002494. 
 

Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de SALES 

ALTAVA PORCAR, SL amb el CIF: B12932240 en els termes i condicions que es detallen 
seguidament: 
 
 Preu del contracte: 5.009,40 € (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.  

 
L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es 
determina en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris 
corresponents.  

 
 Modificació del contracte: 

 
En el cas de que durant la vigència del contracte, les necessitats reals fossin superiors a 
les estimades inicialment, haurà de tramitar-se la corresponent modificació, en els 

termes previstos a l’art. 204 de la LCSP, la qual haurà de tramitar-se abans que s’esgoti 
el pressupost màxim inicialment aprovat, reservant-se a tal fi, el crèdit necessari per a 
cobrir l’import màxim de les noves necessitats. 

En aquests casos, es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins el 

percentatge del 10% del preu del contracte, a què es refereix l’art. 205.2 apartat c) 3er, 
sense que sigui 
preceptiu tramitar el corresponent expedient de modificació, sempre que així s’hagi 

establert als 
plecs de clàusules administratives particulars i s’hagi acreditat el corresponent 

finançament en 
l’expedient originari del contracte. 

 Termini de lliurament: 
 

El subministrament s’efectuarà del 4 de juny fins al 31 de desembre 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:  
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No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 

acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 
de la LCSP. 

 
Quart. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 

Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 

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

 
5. PRP 2021/413 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 

SERVEIS:_MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA ROBATORI 
DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 
L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels sistemes 
de seguretat contra robatori instal·lats als diferents edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament de Mollerussa. La prestació del servei és necessària per tal de garantir la 

continuïtat del manteniment dels aparells amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu 
control, i evitar la seva degradació. 
 
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 
50413200 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 estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de l’empresa 

SIEF-2, SL amb el CIF B2523487, 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 
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proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Deixar sense efectes la pròrroga del SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE 
SEGURETAT CONTRA ROBATORI DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS acordada per acord de la 
Junta de Govern en la data 19/12/2019, i declarar-lo EXTINGIT amb efectes des del dia 
03/06/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA ROBATORI DELS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de 

l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 
220210002489. 
 
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SIEF 2, SL amb 
el CIF: B2523487 en els termes que es descriuen seguidament: 
 

 La retribució del contracte:  5.844,30 € (IVA inclòs). 
 

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

 La durada de la prestació:  
 
La durada del contracte s’estableix des del dia 04/06/2021 al 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. 
 

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.” 

 
 
6. PRP 2021/416 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 

SUBMINISTRAMENT DE CLOR PER A LES PISCINES D’ESTIU. TEMPORADA 
2021. 
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L’objecte de la present contractació és l’adquisició de productes químics destinats a les 
piscines municipals descobertes, a l’objecte de mantenir les condicions higièniques de l’aigua 

durant la temporada de l’estiu 2021. 

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 
24311900-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 

novembre de 2007. 
 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 

l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 

ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
D'acord amb la previsió de la disposició addicional 33a LCSP, la quantia del pressupost es 
considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte 
condicionat a la quantitat d’entregues que efectivament realitzi l'empresa contractista en 
funció de les unitats requerides, aplicant els corresponents preus unitaris. 

 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament 
per part de l’empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. amb el CIF A58768946, 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. Deixar sense efectes la pròrroga del contracte de SUBMINISTRAMENT DE CLOR PER 
A LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU acordada per la Junta de Govern en la data 
19/12/2021, i declarar-lo EXTINGIT amb efectes des del dia 03/06/2021. 

 
Segon. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte 
l’adquisició SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER ESTIU 2021. 

Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del 
vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220210002567. 
 

Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de APLICLOR 
WATER SOLUTIONS, S.A. amb el CIF: A58768946 en els termes i condicions que es 
detallen seguidament: 
 Preu del contracte:  6.200,04 € (IVA inclòs). 
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      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.  
 
L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es 
determina en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris 
corresponents.  
 

 Termini de lliurament: 

 

La durada del contracte serà coincident amb la temporada d’estiu de les piscines 
municipals descobertes, entre el mes de juny i el mes de setembre de 2021.  
 

 Modificació del contracte: 
 
En el cas de que durant la vigència del contracte, les necessitats reals fossin superiors a 

les estimades inicialment, haurà de tramitar-se la corresponent modificació, en els 
termes previstos a l’art. 204 de la LCSP, la qual haurà de tramitar-se abans que s’esgoti 
el pressupost màxim inicialment aprovat, reservant-se a tal fi, el crèdit necessari per a 
cobrir l’import màxim de les noves necessitats. 
En aquests casos, es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins el 
percentatge del 10% del preu del contracte, a què es refereix l’art. 205.2 apartat c) 3er, 

sense que sigui preceptiu tramitar el corresponent expedient de modificació, sempre que 
així s’hagi establert als plecs de clàusules administratives particulars i s’hagi acreditat el 
corresponent finançament en l’expedient originari del contracte. 
 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

 
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de 

preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

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

de la LCSP. 
 
Quart. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 

Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 

Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
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7. PRP 2021/470 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

QUIOSC.  NUM.EXP.2334-222-2021 

 
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. H.A., F., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics a 
la via pública o espai d’ús públic. 
 
Així com també, demana 4 tanques de seguretat per a la venda de petards del dia 12 al 26 
de juny de 2021. 

 
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, 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 la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: H.A., F. 
 Ubicació: Ps. Sardana, 6 (lloc on indiqui la Policia Local)  
 Metres quadrats: 6,00 m2 

 Període autoritzat:  juny de 2021 
 Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics 
 N. EXP. 2334-222-2021 
  
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:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

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

municipal o esdeveniment públic. 
 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 
 Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació. 
 Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida, 

per a la venda de productes pirotècnics. 
 El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 12 al 

26 de juny de 2021, d’acord amb la normativa específica. 
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Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

 
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 
edificat a nivell del sòl. 
 
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció per la COVID-

19. 
 
Cinquè.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas ja que no es 
disposa de les tanques de seguretat durant aquests dies. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals als efectes oportuns.  
Proposta d’acord: 
 
8. PRP 2021/471 ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ 

ADMINISTRATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN 
ESTABLIMENT DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP. 055-436688). 

 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 14 de maig de 2021 s’ha rebut 
de la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa núm.055-
428789 a nom del Sr. H.A., F. per a la instal·lació i el funcionament d’un establiment de 
venda de productes pirotècnics amb les següents característiques: 

 
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M) 

Ubicació: Passeig de la Sardana, 6 
Període autoritzat: del 12 al 26 de juny de 2021 
 
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de 
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient 2334-222-2021 a nom de Felipe 
Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes 
pirotècnics. 

 
La Junta de Govern dóna per assabentada aquesta comunicació. 
 
 
9. PRP 2021/472 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

QUIOSC.  NUM.EXP.2334-223-2021 

 
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. H.A., F., demanant autorització 

municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics a 
la via pública o espai d’ús públic. 
 
Així com també, demana 4 tanques de seguretat per a la venda de petards del dia 12 al 26 
de juny de 2021. 

 
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
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de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, La Junta de Govern adopta els 
següents ACORDS: 

 
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: Sr. H.A., F. 
 Ubicació: Av. Jaume I (davant Mercadona, lloc on indiqui la Policia Local)  

 Metres quadrats: 14,40 m2 

 Període autoritzat:  juny de 2021 
 Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics 
 N. EXP. 2334-223-2021 

 
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:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 
municipal o esdeveniment públic. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

 Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació. 
 Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida, 

per a la venda de productes pirotècnics. 
 El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 12 al 

26 de juny de 2021, d’acord amb la normativa específica. 
 

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 
 

Tercer. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 
edificat a nivell del sòl. 
 
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció per la COVID-
19. 
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Cinquè. Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas ja que no es 

disposa de les tanques de seguretat durant aquests dies. 
 
Sisè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 
municipals als efectes oportuns.  
 
 
10. PRP 2021/473 ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ 

ADMINISTRATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN 

ESTABLIMENT DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP. 055-428789). 
 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 14 de maig de 2021 s’ha rebut 
de la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa núm.055-
428789 a nom del Sr. H.A., F. per a la instal·lació i el funcionament d’un establiment de 
venda de productes pirotècnics amb les següents característiques: 

 
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M) 
Ubicació: Av. Jaume I davant Mercadona 
Període autoritzat: del 12 al 26 de juny de 2021 
 
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de 

llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient 2334-223-2021 a nom de Felipe 
Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes 
pirotècnics. 
 
La Junta de Govern dóna per assabentada aquesta comunicació. 

 
 

11. PRP 2021/474 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
QUIOSC.  NUM.EXP.2334-224-2021 

 
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. H.A., F., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics a 
la via pública o espai d’ús públic. 
Així com també, demana 4 tanques de seguretat per a la venda de petards del dia 12 al 26 

de juny de 2021. 
 
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, La Junta de Govern adopta els 
següents ACORDS: 

 
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 

d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: Sr. H.A., F. 
 Ubicació: Pl. de l’Esport, s/n (pàrquing del Camp de Futbol, lloc on indiqui la Policia 

Local)  
 Metres quadrats: 14,40 m2 
 Període autoritzat:  juny de 2021 
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 Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics 
 N. EXP. 2334-224-2021 

  
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:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

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

municipal o esdeveniment públic. 
 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 
 Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació. 
 Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida, 

per a la venda de productes pirotècnics. 

 El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 12 al 
26 de juny de 2021, d’acord amb la normativa específica. 

 
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 
 
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 
edificat a nivell del sòl. 
 

Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció per la COVID-
19. 
 
Cinquè.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas ja que no es 

disposa de les tanques de seguretat durant aquests dies. 
 

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 
municipals als efectes oportuns.  
 
 
12. PRP 2021/475 ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ 

ADMINISTRATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN 
ESTABLIMENT DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP. 055-428784). 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 14 de maig de 2021 s’ha rebut 
de la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa núm.055-

428784 a nom del Sr. H.A., F. per a la instal·lació i el funcionament d’un establiment de 
venda de productes pirotècnics amb les següents característiques: 
 
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M) 
Ubicació: Pl.Esport, s/n (aparcament del camp de futbol) 
Període autoritzat: del 12 al 26 de juny de 2021 
 

Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de 

llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient 2334-224-2021 a nom de Felipe 
Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes 
pirotècnics. 
 
La Junta de Govern dóna per assabentada aquesta comunicació. 
 

13. PRP 2021/482 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ 
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
MUNICIPALS PELS DIVERSOS CERTÀMENS FIRALS DE L’ANY 2021 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Roure Greoles, Director de la Fira de Mollerussa, 
en què demana autorització per a la utilització de les instal·lacions municipals, relacionats 

amb els diversos certàmens firals que s’organitzen per part del Patronat Municipal de Fires 
de Mollerussa en el decurs de l’any 2021. 
 
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar al Patronat Municipal Fires de Mollerussa, la utilització de les 
instal·lacions i equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica: 

 
 
FIRA DE SANT JOSEP: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, 
del 3 de maig al 21 de juny de 2021.  
 
EXPOCLÀSSIC: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del 13 al 
21 de setembre de 2021. 

 
AUTOTARDOR - MOLLERUSSA LAN PARTY: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è 
Aniversari i Pavelló Verd, del 18 d’octubre al 19 de novembre 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 
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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 
 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.  

 El responsable s’haurà de posar en contacte amb la Regidoria d’Esports per 
concretar qui obra i tanca la instal·lació així com per poder aprofitar el màxim 

possible els espais esportius fins al començament dels certàmens. 
 Complir les mesures sanitàries i de seguretat en vigor en el període sol·licitat 

relacionades amb la prevenció del Covid – 19 
 S’adjunta Pla de desconfinament per a ACTIVITATS FIRALS. 
 Complir amb les mesures de seguretat del Pla d’Autoprotecció. 
 Prohibit fumar  
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

 En cas d’emergència trucar al 112 
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Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
 
14. PRP 2020/483 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ 

DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ELS 
DIES 4, 5 I 6 DE MAIG DE 2022  

 
Vista la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització 
per a la utilització de les instal·lacions i equipaments municipals, amb motiu del congrés que 
es durà a terme amb l’Associació de Professionals d’Espais Verds de Catalunya, els dies 4, 5 
i 6 de maig de 2022. 
 
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, amb motiu del congrés que es durà a terme amb l’Associació de 
Professionals d’Espais Verds de Catalunya els dies 4, 5 i 6 de maig de 2022, següents: 
 

- SALA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU DE VESTITIS DE PAPER 

 
- VESTÍBUL, SALA GRAN I SALA POLIVALENT (BALL) DEL TEATRE 

L’AMISTAT 
 

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 
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en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

Règim jurídic de l’autorització o llicència 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

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

lloc l’ incompliment. 
Compensació de despeses 

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

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

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

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

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

autoritzada. 
Condicions específiques 

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

 Complir les mesures Sanitàries i de seguretat en vigor en el període sol·licitat. 
 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-CoV-
2. 

 
Quart. Notificar els presents acords al Director de la Fira de Mollerussa, i donar-ne trasllat 
als serveis municipals competents als efectes oportuns 
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15. PRP 2020/492 SOL·LICITUD DEL PARTIT POLÍTIC ALIANÇA CATALANA, EN 

QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA CARPA INFORMATIVA AL 

RECINTE DEL MERCAT EL DIA 16 DE JUNY DE 2021 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A., J., en representació del Partit Polític Aliança 
Catalana, en què demana autorització per muntar una carpa informativa al recinte del 
mercat per dur a terme informació als ciutadans presentant les seves idees i propostes, de 
les 09.00h fins a les 13.30h, el dia 16 de juny de 2021. 
 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 

competents en matèries extraordinàries amb data 26.05.2021 i atès els informes lliurats al 
respecte, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:   
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Partit Polític Aliança Catalana a muntar una 
carpa informativa al recinte del mercat per dur a terme informació als ciutadans presentant 
les seves idees i propostes, de les 09.00h fins a les 13.30h, el dia 16 de juny de 2021. 

 
El lloc d’ubicació serà a la Plaça Manuel Bertrand núm. 18, xamfrà amb el carrer Joan 
Burniol, davant de l’antiga sabateria (Xarol). Així mateix, també s’informa que pot estar 
subjecta a possibles modificacions segons l’organització del mercat. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 
 Separació de 1,5 mts entre parades pels costats. 
 S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha 

de facilitar gel hidroalcohòlic al client. 
 Us obligatori de mascareta.  

 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades 
 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 

 El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la 
distància de seguretat.  

 S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client. 
 Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 
 Tenir localitzada una farmaciola. 
 En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu 

desplaçament en cas de vent. 

 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 
 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de 

vianants. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.  
 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
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Sisè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 

 
16. PRP 2020/493 ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ 

ADMINISTRATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN 
ESTABLIMENT DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP. 055-434917). 

 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 20 de maig de 2021 s’ha rebut 
de la Subdelegació del Govern a Lleida la resolució d’autorització administrativa núm.055-

434917 a nom de la Sra. F.V., S. per a la instal·lació i el funcionament d’un establiment de 

venda de productes pirotècnics amb les següents característiques: 
 
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M) 
Ubicació: Avinguda del Canal xamfrà C/ Mestre Enric Subiros (costat canal)(lloc on indiqui la 
Policia) 
Període autoritzat: del 12 al 26 de juny de 2021 

 
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de 
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient 2334-222-2021 a nom de Felipe 
Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes 
pirotècnics. 
 

La Junta de Govern dóna per assabentada aquesta comunicació. 
 
17. PRP 2020/494 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

QUIOSC.  NUM.EXP.2334-235-2021 
 

Es dóna compte de les sol·licituds presentades per la Sra. F.V., S., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics a 

la via pública o espai d’ús públic. 
 
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, La Junta de Govern adopta els 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: F.V., S. 
 Ubicació: Av. Del Canal xamfrà C/ Mestre Enric Subirós, costat Canal (lloc on indiqui la 

Policia Local)  
 Metres quadrats: 4,96 m2 

 Període autoritzat:  juny de 2021 
 Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics 
 N. EXP. 2334-235-2021 
  
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 
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s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació 
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i 

de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació 
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació 
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

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

l’incompliment. 

3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 
municipal o esdeveniment públic. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 
 Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació. 
 Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a 

Lleida, per a la venda de productes pirotècnics. 
 El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà 

del 15 al 30 de juny de 2021, d’acord amb la normativa específica. 

 La instal·lació de la caseta només es podrà fer quan els expositors de la Fira de 
Sant Josep deixin lliure l’espai. 
 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 
 

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

edificat a nivell del sòl. 
 
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció per la COVID-
19. 
 

Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 
municipals als efectes oportuns.  
 
 
18. PRP 2020/479 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DEL CAMP DE FUTBOL DE MOLLERUSSA i 

ANNEXOS A PARTIR DEL DIA 28 DE JUNY I FINS EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 
2021 PER PART DEL CFJ MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 96-2021.  

 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.M., J. en representació del CFJ Mollerussa, 
en què demana autorització per a poder fer ús del Camp de Futbol de Mollerussa i annexos 
cada setmana de dilluns a divendres a partir del dia 28 de juny i fins el 10 de setembre de 

2021 des de les 08:30 a les 13:30h, per dur a terme el campus d’estiu 2021 i jornades de 
tecnificació. També sol·licita l’espai el dissabte dia 12 i 19 de juny per dur a terme les 
jornades de tecnificació de portes obertes. 
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la entitat CFJ Mollerussa, la utilització del camp de futbol i annexos a 
partir del dia 28 de juny i fins el 10 de setembre de 2021 des de les 08:30 i fins les 13:30h, 

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. 
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 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:  

CONDICIONANTS 

 

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 sectorial 
d’utilització d’instal·lacions esportives i CRITERIS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS (DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA) Document presentat al Comitè Tècnic i aprovat pel Comitè de Direcció, del 
Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 
potencial alt risc, en data 19 de maig de 2021 (s’adjunten plans) 
 

-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.  

-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 
-En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre R.C. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 
 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
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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. 

 
19. PRP 2021/477 AUTORITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CAMP DE 

TREBALL LOCAL “PROJECTE D’INTERVENCIÓ JUVENIL EN ESPAIS 

COMUNITARIS A MOLLERUSSA 2021”. 
 
 
Es dona compte a la Junta de Govern que la Regidoria de joventut de l’Ajuntament i a través 
de la cooperativa Quàlia, realitzarà el segon CAMP DE TREBALL LOCAL a la ciutat que preveu 
realitzar un projecte d’intervenció en espais comunitaris a Mollerussa, concretament en la 
plaça Grup la Forestal d’Urgell. Es realitzarà un projecte conjunt amb la comunitat i els joves 

del CPA per definir les millores a través dels usos de l’espai per a tots i totes les usuàries. 
 
Aquest camp de treball local, acollirà durant 20 dies (entre el 5 i el 23 de juliol i entre 
setmana) un màxim de 18 joves preferentment de Mollerussa. 
El monitoratge i el projecte pedagògic anirà a càrrec de la cooperativa especialitzada en 
lleure Quàlia. 

 

Un camp de treball local és una experiència de voluntariat on els joves ofereixen el seu 
temps per donar suport en una comunitat local en concret, fent un treball de tipologia 
molt diversa (social, mediambiental, cultural, educatiu, patrimonial, arqueològic etc...). 
És un espai de decisió i de participació on els joves treballen la cohesió de grup i el 
sentiment de pertinença a la comunitat. En definitiva, un camp local ajuda al jove a 
sentir-se part important del territori i comunitat on viu, i el fa partícip dels processos de 

millora d’aquest des d’una vessant social, crítica i transformadora. Els Objectius 
Generals que perseguim en la realització d’aquest camp de treball és: 
 
-  Fomentar  la participació dels joves i de la comunitat en el disseny del seu entorn més 
pròxim (avançant així cap a una governança ciutadana). 
- Reconfiguració de l’espai públic urbà a través d’un procés de codiseny i construcció 
participativa 

-  Avançar cap a un model de consum i producció ecològic, sostenible i just. 
 
La feina tècnica es realitzarà, concretament, en la zona de la plaça Grup la Forestal d’Urgell, 

aquest espai es troba actualment en una fase d’envelliment i de certa degradació on tot 
sovint hi apareix  mobiliari malmès i pintades i graffitis sense cap objectiu concret ni cap 
valor artístic. La majoria de les pintades són considerades com a petits actes vandàlics. 
 

Objectius de desenvolupament sostenible: El projecte està alineat amb els objectius de 
desenvolupament sostenible, aprovats per l’Assemblea General de nacions Unides i l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sostenible, ja que apostem durant tot el projecte en la 
reutilització de materials reciclats, per tant, treballarem els ODS següents: 
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ODS 4: Garantitzar una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida. 
ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles. 
 
La feina tècnica que desenvoluparan els joves dins el camp de treball serà la de millorar 
l’estètica i la usabilitat d’aquest espai tenint en compte l’opinió del veïnat i dels joves. 
 

Bàsicament la feina consistirà en: 

  
 

 Pintura mural en tota la paret frontal 
 Neteja de tot l’espai 
 Increment de plantes i flora en l’espai 
 Incorporar zones d’ombreig dins l’espai 

 Millorar les zones de descans (bancs) 
 Incorporar papereres de reciclatge 

 
 
 
Entenent, doncs, la seva procedència i a proposta de la Regidoria de Joventut, la Junta de 

Govern, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la realització i execució del CAMP DE TREBALL LOCAL denominat 
“Projecte d’intervenció juvenil en espais comunitaris a Mollerussa: Plaça grup la Forestal 
d’Urgell ”, que preveu accions de millora en aquest espai. Aquest camp de treball acolliria, 

durant 20 dies (entre el 5 al 23 de juliol)  un màxim de 18 joves i d’edats compreses entre 
el 12 i els 17 anys.  

 
 
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa i la cooperativa de lleure Quàlia assumiran els 
compromisos següents: 

 
 Àrea de Joventut de Mollerussa: 

 

-   Realitzar el projecte tècnic del camp de treball, amb els objectius tècnics 
a desenvolupar, història de l’espai, objectius a assolir.  
- Accés a les piscines municipals. 
- Acompanyament en tot el procés de coordinació amb les entitats. 
- Coordinació i suport amb la cooperativa Quàlia en tot el procés de 

creació i d’execució del camp. 

- Aportar els materials i les eines necessàries per a la realització de les 
tasques tècniques previstes. Alhora assumirà totes aquestes despeses 

tècniques derivades de les tasques. 
 
 

 Cooperativa de lleure Quàlia:  
- Dur a terme el camp de treball i coordinar-ne la tasca organitzativa i 

pedagògica. 
- Assumir la contractació i formació dels educadors/es que portaran a 

terme el camp. 
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- Contractar una assegurança de responsabilitat civil obligatòria per 
desenvolupar aquesta activitat. 

- Responsabilitzar-se legalment de l’activitat. 
- Garantir que l’acció d’aprenentatge i servei és de qualitat per als /les 

participants. 
- Responsabilitzar-se de la part tècnica del projecte, dirigint i supervisant 

perquè els objectius fixats es duguin a terme correctament. Aportar un 
responsable tècnic de l’activitat que, haurà d’estar present durant les 
hores de realització de les tasques. 

 

 
Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Joventut, responsable del 
seguiment del conveni i de les accions que de forma conjunta o en col·laboració amb les 
altres entitats signatàries, es despleguin. Així mateix, es delega expressament a la Regidoria 
de Joventut, en allò que sigui necessari, les funcions inherents a la gestió de l’activitat, que 
li corresponguin en el marc del conveni, i per tant, gaudirà de la facultat de dictar actes  

necessaris, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de 
Govern.  
 
20. PRP 2021/476 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DEL PARC MUNICIPAL DE MOLLERUSSA A 
PARTIR DEL DIA 8 DE JUNY I FINS EL DIA 27 DE JULIOL DE 2021 PER PART 

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. EXPEDIENT 1599- 81-
2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., E. en representació de la Asociación 
Española contra el Cáncer, en què demana autorització per a poder fer ús del Parc Municipal 

de Mollerussa cada dimarts a partir del dia 8 de juny i fins el dia 27 de juliol de 2021 des de 
les 9:00 i fins les 10:30h per dur a terme activitat de ioga a l’aire lliure adreçada a persones 

afectades de càncer, amb 10 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 la Asociación Española contra el Cáncer, la utilització del Parc Municipal 
de Mollerussa cada dimarts a partir del dia 8 de juny i fins el 27 de juliol de 2021 des de les 
9:00 i fins les 10:30h, 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,  
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 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 

 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. 
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 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 

-Seguir protocols sectorials Covid: 
-Complir Resolució SLT/1587/2021 de 21 de maig i la futura normativa que es publicarà 

-Tenir localitzada una farmaciola. 

-Màxim 10 persones, us obligatori de mascareta i distanciament social d’1,5 mts. 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112 
 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

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

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

 

21. PRP 2021/478 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD PER PODER UBICAR EL BUS DE LA SALUT A LA CTRA. 
MIRALCAMP S/N (DAVANT DEL CAP) DES DEL DIA 28 DE JUNY I FINS EL 1  DE 
JULIOL DE 2021. EXPEDIENT 1599- 99-2021  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.F., J. en representació de La Fundació 

Renal Jaume Arnó, en què demana autorització per poder ubicar el bus de la Salut a la Ctra 
Miralcamp s/n (davant el CAP), des del dia 28 de juny i fins el 1 de juliol de 2021 des de les 
09:00 a les 19:00h,  per dur a terme proves diagnòstiques. 
 
També sol·licita: Un punt de subministrament elèctric (2+terra 63 Ampers=8’78 kw/h). 
 
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 a la Fundació Renal Jaume Arnó, la ubicació del bus de la Salut a la Ctra. 
de Miralcamp, s/n (davant el CAP) des del dia 28 de juny i fins el 1 de juliol 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. 

 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:  

CONDICIONANTS 

-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia del Covid-19 
en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic, distància seguretat, ús 
obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts per normativa. 

-Tenir una farmaciola 
-Prohibit fumar  
-Tenir localitzats els extintors de la UM 
-Respectar aforament total  
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC 

-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112 
  

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

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

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

instal·lacions. 

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

municipals competents als efectes oportuns. 

 

22. PRP 2021/436 RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA SRA B.E., C. 
 
Vista la sol·licitud presentada amb número de registre 2021/3709 per la Sra. B.E., C., 
integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament (EMMM), en què renuncia a la 

reducció de jornada per incorporar-se a jornada completa a partir del dia 01/07/2021 
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Atès que la Sra. B.E., C. havia sol·licitat una reducció de jornada d’un terç de l’horari laboral 
amb la percepció del 80% de la retribució en base a conciliació de vida laboral i familiar per 

tenir cura d’un fill/filla menor de sis anys. 
 
Atès que aquesta sol·licitud va estar atorgada per Junta de Govern de data 21/07/2016 
 
Atesos els informes emesos al respecte i la normativa aplicable, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides mitjançant RES2019/358, de 21 de juny, i a 
proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 

Primer. Autoritzar la petició de la Sra. B.E., C. integrant de la plantilla de personal d’aquest 
Ajuntament (EMMM), en què renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se a jornada 
completa a partir del dia 01/07/2021.  
 
Segon. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals 
oportuns. 

 
Tercer. Lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal 
perquè en tinguin constància.   
 

23. PRP 2020/468 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 
RELACIÓ 4/2021 

 
Vista la relació núm. 4/2021 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua 
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de 
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 47 expedients i que importa la quantitat 

1.067,70 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 4/2021, corresponent al període entre els dies 12 d’abril al 9 de maig de 2021. 
  
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 
subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i 
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars 

(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del 
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.   

 
 

24. PRP 2021/469 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SR. M.F.M,  N. EXP. 2334-221-2021 
 
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. F.M., M., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’un remolc de menjar ràpid estil food truck a la via pública o 
espai d’ús públic. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
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de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern adopta els 
següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: F.M., M. 
 Ubicació: Carrer Belianes 12  
 Metres quadrats:45,00 m2 

 Període autoritzat:  Juny de 2021 (del 9 al 30) 

 Tipus: remolc de menjar ràpid estil food truck  
 N. EXP. 2334-221-2021 

 
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:  

 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en 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. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

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

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

edificat a nivell del sòl. 

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

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

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

2. 

Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals als efectes oportuns.  
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25. PRP 2021/489 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 
6/2021 

 
Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 6/2021, que inclou 3 expedients i que importa la 
quantitat 2.700,17 €. 
 

La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
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. 

 

26. PRP 2021/490 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 4/2021 

 
Vista la relació número 4/2021, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 4 expedients i que importa la quantitat de 74,73 €. 
 

La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 

  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 

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

 

27. PRP 2021/491 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 126/ 
223 /232/234/239/ 244/ 249/ 250/ 252/  254/ 337/347/ 352/ 347/ 352/  
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 6.298,00€. 
 

Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció: 

 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
INF. 305 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-359-2021 RELACIÓ F/2021/244 676,37 € 
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INF. 306 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-320-2021 RELACIÓ F/2021/223 160,36 € 

INF. 307 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-363-2021 RELACIÓ F/2021/249 542,08 € 

INF. 308 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-367-2021 RELACIÓ F/2021/252 250,00 € 

INF. 309 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-369-2021 RELACIÓ F/2021/254 484,00 € 

INF. 310 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-365-2021 RELACIÓ F/2021/250 215,79 € 

INF. 311 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-352-2021 RELACIÓ F/2021/239 102,97 € 

INF. 312 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-347-2021 RELACIÓ F/2021/234 204,97 € 

INF. 313 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-345-2021 RELACIÓ F/2021/232 374,55 € 

INF. 316 DATA 27/05/2021 EXP.  1657-472-2021 RELACIÓ F/2021/337 1.230,05 € 

INF. 320 DATA 26/05/2021 EXP.  1657-206-2021 RELACIÓ F/2021/126 29,17 € 

INF. 324 DATA 27/05/2021 EXP.  1657-488-2021 RELACIÓ F/2021/347 1.318,75 € 

INF. 325 DATA 27/05/2021 EXP.  1657-493-2021 RELACIÓ F/2021/352 708,94 € 

 

 

 
Primer.-Aprovar per import total de 6.298,00  euros les relacions de factures següents: 
 

F/2021/126 29,17 € 

F/2021/223 160,36 € 

F/2021/232 374,55 € 

F/2021/234 204,97 € 

F/2021/239 102,97 € 

F/2021/244 676,37 € 

F/2021/249 542,08 € 

F/2021/250 215,79 € 

F/2021/252 250,00 € 

F/2021/254 484,00 € 

F/2021/337 1.230,05 € 

F/2021/347 1.318,75 € 

F/2021/352 708,94 € 

 
 

L’import que s’especifica a la relació F/2021/223, F/2021/249, F/2021/232, F/2021/126 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.  
 
 

28. PRP 2021/466 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-32-2021 
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Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021-6480, de data 24/05/2021, el Sr. V.R., A.M. sol·licita targeta de resident zona 

blava. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es 
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 

següents:  

 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en 

zones de vianants envoltades per zona blava;  

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

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la 
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 

li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
 
 
29. PRP 2021/497 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-31-2021 

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

núm. 2021/5921, de data 12/05/2021, la Sra. M., M. sol·licita targeta de resident zona 
blava. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es 
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 

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

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

zones de vianants envoltades per zona blava;  
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 
Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
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Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la 
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 
li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 

 

 
30. PRP 2021/463 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-20-2021 
 

Examinada la sol·licitud presentada per G.S., M.D. 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: G.S., M.D. 

Núm. targeta:  25137-2021-00017-0592D 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  5/2026 

 

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

 

31. PRP 2021/486 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-21-2021 

 

Examinada la sol·licitud presentada per P.B., F. per a obtenir una targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat. 
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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: P.B., F. 

Núm. targeta:  25137-2021-00018-9801G 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  6/2026 

 

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

 

 
32. PRP 2021/ 487 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-22-2021 
 

Examinada la sol·licitud presentada per E.A., A. 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: 
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Titular: E.A., A. 

Núm. targeta:  25137-2021-00019-7086P 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  5/2023 

 

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

 

 

33. ASUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenta cap. 

 

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-vuit minuts, per Ordre 
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Vicesecretari, que en dono fe. 
 


