AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 1 de juliol 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. Rosalia Carnicé Farré,
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, la Sra. Ana Maria Carné Baiget,
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió l’Interventor Acctal., Sr. Xavier Estévez Teniente.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 23.06.202 (ACTA 23/2021)

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 de
data 10.06.2021 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/ 541 MODIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR PER AGBAR
A LA XARXA DE CLAVEGUERAM ANUALITAT 2021 PER LA METODOLOGIA
“NETEJA AVANÇADA”

En data 25 de juny de 1992, l’Ajuntament de Mollerussa i la Sociedad de Abastecimientos
Urbanos y Rurales (SAUR, després SOREA i ara AGBAR) van formalitzar el contracte per a la
gestió del servei municipal d’aigua potable de Mollerussa, en la seva modalitat
d’arrendament de serveis personals.
En data 30 d’abril de 2003 el ple de la corporació va aprovar l’ampliació del contracte
administratiu amb l’empresa SOREA (avui AGBAR) de gestió del servei municipal d’aigua
potable, a les tasques relatives a la gestió del servei municipal de clavegueram, abastant el
manteniment i la neteja de la xarxa. Es per això que anualment s’adjunta una memoria
técnica dels treballs i inversions a realitzar durant la respectiva anualitat.
Per a l’any 2021, la mercantil AGBAR ha previst unes actuacions que amb la implantació
d’una nova metodología de manteniment anomenada “neteja avançada de la xarxa de
clavegueram” permet optimitzar els recursos disponibles. De manera, que es proposen els
següents canvis, respecte la gestió tradicional:
ACTUACIÓ

GESTIÓ TRADICIONAL

MANTENIMENT PREVENTIU
Treballs
Planificació neteges
inclosos
Execució de la neteja de
trams programats

GESTIÓ AVANÇADA

Planificació de les inspeccions
Inspecció prèvia amb perxa
Diagnòstic inicial
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Valor afegit

Despesa
prevista

anual

12.735,00 €

MANTENIMENT CORRECTIU
Treballs
Actuacions d’emergència
inclosos
Valor afegit

Despesa
prevista

anual

20.263,04 €

INSPECCIÓ OPERATIVA AMB CÀMERA DE TV
Treballs
Inspeccions
davant
inclosos
problemàtiques sorgides no
previstes
Valor afegit
Despesa
prevista

anual

8.620,00 €

ARRANJAMENT OBRA CIVIL
Treballs
Actuacions de manteniment
inclosos
Valor afegit
Despesa
prevista

anual

3.880,00 €

OFICINA TÈCNICA
Treballs
Assessorament als
inclosos
tècnics municipals
Valor afegit
Despesa
prevista

anual

serveis

2.000,00 €

Planificació i optimització de les neteges
Execució de la neteja dels trams bruts
Optimització de les tasques realitzades (reducció
emissions CO2) i obtenció d’una informació de les
opercions realitzades de valor per la gestió del
servei.
27.738,04 €

Minimització de les actuacions d’emergència
Minimització de molèsties a la ciutadania per
actuacions no previstes
Minimització de l’afectació a la circul.lació de
vehicles per talls de vies no previstes
6.000,00 €

Control de qualitat a partir de la inspecció posterior
a les actuacions realitzades amb perxa, sobre una
fracció representativa de la xarxa
Inspeccions només en casos excepcionals
Gravacions a disposició dels serveis tècnics
municipals
2.430,00 €

Actuacions de reparació i manteniment
Amb la diagnosi inicial es determina i prioritza les
actuacions que s’hauran de portar a terme
3.500,00 €

Assessorament als serveis tècnics municipals
Implantació dels sistema informàtic GALIA per a la
gestió del manteniment de xarxes de clavegueram.
Accessible via navegador web.
8.190,00 €
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TOTAL
DESPESA
BI + DG (16%)
TOTAL

47.858,04 €

47.858,04 €

7.657,29 €

7.657,29 €

55.515,33 €

55.515,33 €

Atès que els serveis tècnics municipals han donat la conformitat respecte el canvi proposat.
Es per tot l’exposat, a Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- Acceptar la proposta presentada per l’empresa AGBAR, com a empresa gestora del
servei municipal de clavegueram, modificant els treballs i actuacions previstos d’una gestió
tradicional de la xarxa per la metodología “neteja avançada”, mantenint l’import en
55.515,33 €.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa gestora, als serveis tècnics municipals i al
departament de contractació.

3.

PRP 2021/546 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, amb l’abstenció del Regidor Sr. Pere Garrofé Cires, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/361/2020
DIVARAN PROPIEDAD SAU
PRÓRROGA LLICÈNCIA D'OBRES 289/2006
CONSTRUCCIÓ DE DOS BLOCS
PLURIFAMILIARS AÏLLATS DE 12 HABITATGES, 4 LOCALS,
28 PLACES D’APARCAMENT
REVISIÓ DE TAXES
AV. ERMENGOL V 6/8
3909802CG2130N0001JD
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B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/120/2021
GARROFÉ, S.A.U.
INSTAL·LACIÓ DE GRUA TORRE
2.795,00 €
CTRA. TORREGROSSA, 63
3601745CG2130S

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

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

3043-10-2021
NEDGIA CATALUNYA, S.A.
OBRIR UNA CALA EN LA VORERA PER EXECUCIÓ D’UNA
ESCOMESA DIRECTA DE GAS CANALITZAT
250,00 €
CARRER CREU, 15
4611309CG2141S

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-90-2021
EUROCATALANA, S.L.
POSAR UNA PORTA EN UN ENVÀ PER COMUNICAR DOS
LOCALS
450,00 €
AVDA. DE LA PAU, 13
5309803CG2150N0001IZ

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

2410-94-2021
B.S., M.A.
CANVI DE TEULES EN MAL ESTAT
780,00 €
C/ SANTA CRISTINA, 12
4809805CG2140N

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:

2410-95-2021
M.S., A.
REPARACIÓ DE LA TEULADA
2.160,82 €
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Emplaçament:
Ref. cadastral:

CARRER BELIANES, 23
4902329CG2150N

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

2410-98-2021
G., E.
ADEQUACIÓ DE TEULADA PER GOTERES
7.586,00 €
FERRER I BUSQUETS, 104
5009304CG2151S

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410-99-2021
O.F., A.
SUPRESSIÓ DE BARRERES: CANVI DE BANYERA PER PLAT DE
DUTXA.
1.068,58 €
CARRER SANT ANTONI, 20
4803111CG2150N

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

***********************************************************
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
16.079,94€.
4.

PRP 2021/366. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
SEGON SEMESTRE DE 2021.

L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en el transport dels
vehicles des del punt de recollida al punt de dipòsit municipal. La prestació del servei és
necessària a l’efecte de complementar el servei públic d’ordenació i regulació de la circulació
viària, tanmateix, no implicarà, en cap cas, l’exercici d’autoritat inherent als poders públics.
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
63100000-0 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
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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
CARROSSERIES JORDI HUGUET, SL, amb el CIF B25448325, la qual acredita que disposa de
la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Declarar extingit el contracte del SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA
PÚBLICA (GRUA MUNICIPAL), prorrogat per acord de la Junta de Govern de data
19/12/2019 amb efectes des del dia 01/07/2021, i autoritzar la tramitació de l’expedient de
CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.
SEGON SEMESTRE DE 2021 i aprovar el plec de prescripcions tècniques que hauran de
regir la contractació del mateix.
Segon. Autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal de l’exercici 2021. Núm. operació RC 220210002738.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
CARROSSERIES JORDI HUGUET, SL amb el CIF: B25448325, en els termes que es
descriuen seguidament:


La retribució del servei:
Preu unitari de cada servei dels supòsits (A), (B) i (C) = 74,00 € (IVA inclòs).

Preu màxim estimat anual = 3.848,00 € IVA inclòs (74,00 x 52 intervencions
aprox.)
El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el
desglossament de preus unitaris, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin. L’Ajuntament
no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció
de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització si no s’esgota el
preu del contracte.
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 per l’òrgan competent.
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La durada del contracte:
La prestació s’iniciarà el dia 01/07/2021 i finalitzarà el dia 31/12/2021.



L’objecte del contracte abasta les següents prestacions:


Transport dels vehicles des del punt de recollida al punt de dipòsit, el qual
s’estableix com a complementari del servei públic d’ordenació i regulació de la
circulació viària.



La prestació del servei no implicarà, en cap cas, l’exercici d’autoritat inherent als
poders públics.



La prestació del servei tindrà lloc per alguna de les següents causes:
(A) Estacionament indegut
(B) Abandonament
(C) Circumstàncies motivades per raons d’ordre públic, interès públic o social
(esdeveniments firals, lúdic i/o esportiu o similars), o emergències



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.



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. L’esmentada modificació 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 s’hagi acreditat el corresponent finançament en
l’expedient originari del contracte.
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Quart. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

PRP
2021/511
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
MIXT
DE
SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ
PER L’ÀREA DE SECRETARIA.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un equip multifuncional de la marca
Ricoch IM C3000A per l’àrea de Secretaria, així com el servei de manteniment i els
consumibles durant el període de vida útil de l’equip en règim de preu per còpia amb
facturació mensual.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt de subministrament i de
serveis, d’acord amb allò establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), essent la prestació principal la
que correspon al subministrament. L’objecte del contracte li corresponen els codis CPV
32321200-1- 50313200-4 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió
de 28 de novembre de 2007
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, i pel que fa referència a
la prestació del servei, atès que es tracta d’un contracte en virtut del qual l’empresari
s’obliga a executar-lo de forma successiva i per preus unitaris, sense que el nombre total de
prestacions es defineixi amb exactitud en el moment de celebrar-lo per estar subordinat a
les necessitats de l’Administració, procedeix aprovar un pressupost màxim pel qual s’ha
establert finançament.
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 del subministrament i
manteniment per part de l’empresa OFI-CENTRE MOLLERUSSA, SL amb el CIF B25338617,
la qual 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, així com la resta de legislació aplicable, la
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Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS
que es descriu a continuació i simultàniament, aprovar la despesa que comportarà la seva
execució a càrrec del vigent Pressupost municipal, conforme el següent desglossament
per les diferents anualitats pressupostàries:
A. ADQUISICIÓ D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ:
Anualitat 2021

4.537,50 € IVA INCLÒS

RC 220210001651

B. SERVEI DE MANTENIMENT DEL BÉ I ELS CONSUMIBLES DURANT EL
PERÍODE DE JULIOL A DESEMBRE DEL 2021 EN RÈGIM DE PREU PER CÒPIA:
Anualitat 2021: 01/07/2021-31/12/2021

360 € + 21 % IVA = 435,60 €

RC 220210003027

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de OFI-CENTRE
MOLLERUSSA, SL amb el CIF: B25338617 en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 4.973,10 € (IVA inclòs).
Preu equip i accessoris :
Preus manteniments:
Preus manteniments:

3.750 €
0,007€/negre // 6.000 còpies mensuals.
0,06€/color//
300 còpies mensuals.

Anualitat 2021: 01/07/2021-31/12/2021
Anualitat 2021: 01/07/2021-31/12/2021

3.750 €+21% IVA = 4.537.50 €
360 € + 21 % IVA = 435,60 €

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 del servei de manteniment en
atenció a què el preu final es determinarà en funció de les necessitats de l'Administració
i aplicant els preus unitaris corresponents.


Termini de lliurament:
El lliurament dels béns s’estableix en 15 dies hàbils des de l’adjudicació del contracte.



Durada del servei de manteniment:
La durada del servei de manteniment i els consumibles correspondrà al període del juliol
de 2021 fins al desembre de 2021.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
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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.



Modificació del contracte:
En el cas de que les necessitats reals fossin superiors a les inicialment estimades,
s’haurà de tramitar la corresponent modificació en els termes establerts a l’art. 204 de
la LCSP, la qual s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim inicialment
aprovat, reservant a tal fi, el crèdit necessari per a cobrir l’import màxim de les noves
necessitats. La modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte, conforme estableix l’art. 204.1 lletra b) de la LCSP.
No es considerarà modificació, la variació que durant l’execució del contracte es
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades, sempre que no
representin un increment de despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte,
conforme disposa l’art. 309 de la LCSP.

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

PRP 2021/ 540 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT I
MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT.

Vist el projecte d’arranjament i millora de l’edifici de l’Amistat, el qual ha estat redactat pels
Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, amb
un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia de 155.797,18 euros
IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix, i l’art. 24 del ROAS, i si escau, també la documentació addicional
que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
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de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE D’ARRANJAMENT I MILLORA DE L’EDIFICI DE
L’AMISTAT, redactat per tècnics competents amb un pressupost d’execució per contracta per
import de 155.797,18 euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al tauler municipal,
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.

7.

PRP 2021/ 535 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.:
2544-3-2021. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE TOTA MENA D’ARTICLES EN
ESTABLIMENT TIPUS BASAR. EMPLAÇAMENT: RONDA PONENT, 2, LOCAL.

Es presenta en data 13 de gener de 2021, per part de la societat Hiper Store SLU, la
comunicació per a l’exercici de l’activitat de venda al detall de tota mena d’articles en
establiment tipus basar a la Ronda Ponent, 2, local. Que el dia 18 de juny de 2021 presenta
la documentació requerida en data 18 de febrer de 2021, necessària per a l’obertura de
l’establiment.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-3-2021
Titular: HIPER STORE, SLU
Denominació: venda al detall de tota mena d’articles en establiment tipus basar.
Emplaçament: Ronda de Ponent, 2, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
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TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

HIPER STORE, SLU
VENDA AL DETALL DE TOTA MENA D’ARTICLES EN ESTABLIMENT TIPUS
BASAR
Ronda de Ponent, 2, local Mollerussa
2544-3-2021

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 21 de juny de 2021 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-3-2021 tramitat en règim de comunicació.
Es comprova favorablement el projecte tècnic redactat per Ricard Gilart Carola visat BAS592
de 11.01.2021 i el certificat tècnic de comunicació d’activitats signat pel mateix tècnic en
data 11.01.2021 acreditatiu de compliment de la normativa d’aplicació.
Atès l’informe de prevenció d’incendis favorable condicionat emès per la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en data 05.02.2021 i el Certificat d’acte de
comprovació signat per Pau Duch Conesa, tècnic de Entidad Ambiental de Control, S.L. en
data 18.06.2021.
Atès l’informe de compatibilitat urbanística favorable de 28.01.2021.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
h)

-

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

local

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

h)

30

30

30

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35

h – 7
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- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls periòdics
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les mesures correctores que siguin
necessàries.
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
- Gestió de residus:
- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida selectiva.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es disposarà d'una boca d'incendi a menys de 5 metres d'una sortida d'edifici i la
cobertura d'aquesta instal·lació donarà compliment al RD 513/2017. Es
disposarà de sistema d'abastament, equip de bombeig per tal de garantir la
pressió mínima exigida.
La sala d'instal·lacions serà considerat local de risc baix d'acord amb la Secció SI
1.
El sentit d'obertura de les portes de sortida d'edifici seran en el sentit de la
evacuació d'acord amb la Secció SI 3 del CTE DB SI.
En el moment de l'acte de comprovació es verificarà el compliment de la
propagació exterior respecte veïns, tant horitzontal com vertical, donant
compliment a les distancies exigides en la Secció SI 2 punt 1 del CTE DB SI.
Caldrà disposar d'hidrant d'incendis d'acord amb la ITC SP 120 Sistemes
d'hidrant per a ús exclusiu de bombers.
Caldrà donar compliment a la amplada mínima de passadissos situats en l’àrea
de venda d'acord amb la nota (4) de la Taula 4.1 de la Secció SI 3 del CTE DB
SI.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la
reglamentació d’aplicació.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Correcta renovació d’aire a l’establiment d’acord RITE i extractors als lavabos.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Establiment comercial fora de TUC amb ús residencial dominant amb superfície
de venda 792,32m2.
Càrrega i descàrrega de mercaderies sense afectacions al trànsit de la zona.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions:
instal·lació elèctrica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els
controls periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
8.

PRP2021/536 ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ ANTICIPADA DE
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL. EXP. 2553-2-2021. ACTIVITAT: INDÚSTRIA DE
TRACTAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LLET. EMPLAÇAMENT: C/ FERRER I
BUSQUETS, 125. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL.
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Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal
en relació amb l’expedient de revisió anticipada de l’autorització ambiental de l’empresa
Industrias Lácteas de Mollerusa, SLU, que ha sol·licitat al Departament de Territori per a la
tramitació de l’expedient esmentat i que es transcriuen a continuació:
INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
TITULAR:
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE MOLLERUSSA SLU
ACTIVITAT: INDÚSTRIA DE TRACTAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LLET
ANNEX:
I.1
EPÍGRAF: 7.3
EMPLAÇAMENT:
C/ Ferrer i Busquets núm. 125 Mollerussa
EXPEDIENT:
2553-2-2021
REVISIÓ ANTICIPADA X

AVALUACIÓ ACÚSTICA X

CANVI DE NOM

En relació amb l’expedient de revisió anticipada de l’autorització ambiental de
referència, s’emet aquest INFORME sobre els temes ambientals de competencia municipal:
-

-

-

ACTIVITAT: Indústria de tractament i transformació de la llet.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL: Resolució d’autorització ambiental de 02.09.2010,
atorgada a l’anterior titular Puleva food, S.L. (exp. LA20090146). Resolució de
modificació no substancial per construcció d’un magatzem robotitzat de 02.12.2011
(exp.L1CNS110066). Resolució de modificació no substancial per actualització de
dadesde residus de 12.06.2012 (exp. L1CNS120012). Resolució de modificació no
substancial per incorporar modificacions i actualitzar dades de 20.04.206 (exp.
L1CNS150158). Resolució de modificació no substancial per confinar depuradora i tractar
emissions odoríferes de 02.08.02016 (exp. L1CNS160292). Resolució de modificació no
substancial per modernitzar línia d’envasat, adequar la sala d’extrusionat i altres de
27.02.2017 (exp. L1CNS160448). Comunicacions de canvi de titularitat de 21.01.2019 i
08.10.2019. Resolució de revisió anticipada d’autorització ambiental de 24.02.2021.
CAPACITAT PRODUCTIVA ANUAL. 80 milions unitats de llet UHT i/o preparats làctics,
35 milions unitats de llet esterilitzada, 2 milions unitats de nata pasteuritzada, 1 milió
d’unitats de nata UHT i 2 milions unitats de mantega.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
Memòria tècnica dels vectors ambientals redactada per Yanick Christophe Chudzik en
data 22.04.2021.
Estudi de contaminació acústica signada per Xavier Molés Herrera, tècnic de Bureau
Veritas Inspeccion y Testing, SLU en data 27.04.2021.
PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL:
L’activitat s’ubica en una zona classificada com a “Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
de predomini del sòl d’ús industrial (C2)”.
L’activitat haurà de donar compliment als valors límits d’immissió sonora aplicable a
l’ambient exterior segons ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions.
Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran els valors límit
d’immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica
de les edificacions d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa
de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte, els que corresponen a les zones
de sensibilitat acústica determinades d’acord amb els criteris establerts en la disposició
final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
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de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se
n’adapten els seus annexos, ni els valors fixats en l’Ordenança Municipal corresponent:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA
(B)
(B1) Coexistència ús residencial amb activitats
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

Valors límit d’immissió en dB(A)
Le (21 h – 23
Ld (7 h – 21 h)
Ln (23 h – 7 h)
h)

50
52
55

50
52
55

40
42
45

60

60

50

60

60

50

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl
60
60
50
d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
63
63
53
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
65
65
55
* Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit,
respectivament.
En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions i/o olors,
es realitzaran per part de l’empresa actuacions de control a càrrec d’una Entitat
Ambiental de Control, imposant-se aquelles mesures correctores que es considerin
adients per respecte els límits màxims permesos per les Ordenances Municipals en les
condicions de màxima capacitat de treball, garantint que no existeix cap possibilitat
d’afectació al veïnat i al medi.
Compliment de les mesures relatives a l’emissió d’olors d’acord amb les diferents MTD
per evitar i reduir les emissions de compostos olorosos del sistema de tractament
d’aigües residuals. S’aplicaran les mesures correctores necessàries per minimitzar les
emissions de males olors que pugui originar l’establiment, amb verificació de no
afectació dins del pla d’inspeccions de l’autorització ambiental i en el cas d’episodis de
males olors provocades per l’activitat.
Compliment de mesures relatives a l’emissió de sorolls d’acord amb la MTD 14.
En relació amb l’estudi acústic presentat que AVALUA DESFAVORABLEMENT el
compliment dels límits màxims permesos per l’activitat en relació a la contaminació
acústica, cal requerir a l’interessat per tal que faci una revisió de funcionament de tots
els emissors acústics ubicats a l’interior i l’exterior de l’activitat i apliqui les mesures
correctores necessàries per tal de donar compliment als nivells màxims permesos
segons Ordenança Municipal de soroll de l’Ajuntament de Mollerussa. L’empresa
INDUSTRIAS LACTEAS DE MOLLERUSA, SLU, haurà de presentar a l’Ajuntament
document tècnic descriptiu de les mesures correctores adoptades i nova avaluació
realitzada per entitat de control acreditada per tal de rebaixar les emissions acústiques
fins no superar els límits màxims previstos per la normativa vigent.
Compliment de les condicions de l’autorització d’abocament d’aigües residuals atorgada
pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell amb destí final l’EDAR de Fondarella.
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S’informa als efectes oportuns i per tal que la Junta de Govern Local doni trasllat dels acords
al Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la petició d’informe de l’expedient
L1RA210048 d’autorització ambiental.”
9.

PRP2021/537 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.:
2544-6-2021. DESCRIPCIÓ: FRUITERIA, VERDULERIA I PEIXATERIA.
EMPLAÇAMENT: C/VERGE DE MONTSERRAT, 29, LOCALS 4-5 (C/ARBECA,7).

Es presenta en data 10 de febrer de 2021 per part del Sr. E.H., E.B. de comunicació per a
l’exercici d’activitat de fruiteria, verduleria i peixateria al carrer de Verge de Montserrat, 29,
locals 4-5 (C/Arbeca, 7)
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-6-2021
Titular: E.H., E.B.
Denominació: fruiteria, verduleria i peixateria
Emplaçament: C/ Verge de Montserrat, 29, locals 4-5 (C/Arbeca, 7)
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

EL HOSSAIN EL BENAISSATI
FRUITERIA, VERDULERIA I PEIXATERIA
Verge de Montserrat, 29 (C/Arbeca,7) Mollerussa
2544-6-2021

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 21 de juny de 2021 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-6-2021 tramitat en règim de comunicació.
Es comprova favorablement el projecte tècnic redactat per Jordi Antoni Masip Oronich visat
L-53015 en data 10.02.2021 i l’annex al projecte de 12/03/2021.
Així mateix, es verifica favorablement el certificat tècnic de comunicació d’activitats signat
pel mateix tècnic en data 10.06.2021 acreditatiu de compliment de la normativa vigent.
Atès l’informe de compatibilitat urbanística favorable.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Ubicació: X: 324.582; Y: 4.610.597

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
h)

-

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

local

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

h)

30

30

30

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les mesures correctores
que siguin necessàries.
- En cas d’incompliment de l’OOMM de sorolls i/o dels paràmetres de qualitat de l’ambient
(temperatures i humitats) descrites al projecte tècnic, l’establiment haurà de disposar de
tancaments respecte la via pública amb portes d’accés segons CTE-SI.
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
- Gestió de residus:
- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Correcta sectorització contra incendis respecte usos veïns.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
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- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
- Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: venda minorista d’alimentació.
- Correcta ventilació de tot l’establiment d’acord amb la normativa vigent.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
- Superfície de venda de 168 m2 segons projecte tècnic presentat.
- La zona d’altell es mantindrà tapiada i sense accés d’acord amb el projecte tècnic
presentat.
- La zona de pati es mantindrà sense ús. No podrà ser magatzem de cap tipus de producte,
s’haurà de deixar lliure totalment i utilitzar-se només com a pas pel manteniment de la
maquinària frigorífica.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions instal·lació elèctrica,
frigorífica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics d’acord
amb la legislació vigent.
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
10.

PRP2021/542
LLICÈNCIA
D’ACTIVITATS.
EXP.
NÚM.
2553-8-2019.
DESBALLESTAMENT DE VEHICLES FORA D’ÚS. EMPLAÇAMENT: CTRA.
TORREGROSSA KM. 2,2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

Atesa la sol·licitud de modificació substancial de la llicència d’activitats relativa a l’expedient
següent:
EXPEDIENT D’ACTIVITAT NÚMERO: 2553-8-2019
Titular de l’activitat: F.P., E.
Denominació: desballestament de vehicles fora d’ús
Emplaçament: Ctra. Torregrossa, km. 2,2
Resultant que l’esmentat expedient ha estat sotmès a la tramitació preceptiva prevista en la
legislació vigent.
A la vista de les actuacions practicades; atenent el contingut de la documentació tècnica
aportada i els informes obrants en l’expedient, singularment l’Informe Proposta de Resolució
dels Serveis Tècnics, el 13 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de resolució favorable
a l’atorgament de la llicència d’activitats meritada, comunicant-se aquest acord a
l’interessat, atorgant-li un termini de 15 dies hàbils per formular-hi qualsevol al·legació.
En virtut de quant s’ha exposat; a la vista de l’expedient tramitat i els informes que en el
mateix s’hi incorporen, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de
Planificació Estratègica i Urbanisme ACORDA:
Primer. Atorgar llicència d’activitats núm. 2553-8-2019 a F.P., E., per a l’exercici de
l’activitat denominada desballestament de vehicles fora d’ús, a la Ctra. de Torregrossa, km.
2,2, conforme les prescripcions indicades en l’informe proposta de resolució dels serveis
tècnics lliurat en data 12 de febrer de 2021, les quals s’incorporen com a part integrant de la
llicència, i que són les següents:
“INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ: LLICÈNCIA ACTIVITATS
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TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

F.P., E.
DESBALLESTAMENT DE VEHICLE FORA D’ÚS
Ctra. Torregrossa núm. 2,2 Mollerussa
2553-8-2019
MODIFICACIÓ

X

AMPLIACIO X

Expedient de modificació substancial de la llicència ambiental atorgada en Junta de
Govern de 12.07.2012 (exp. 768/2011) per augmentar la capacitat de VFUs gestionats
de 950 a 1.500, inclusió de desballestament de ciclomotors i motocicletes i
regularització de balanç de materials valoritzats i residus resultants.
Activitat classificada segons Llei 20/2009 dins l’epígraf 10.1 Instal·lacions per a la
valorització de residus perillosos amb una capacitat de tractament inferior a les 10 t/dia.
Acta de control mediambiental periòdic favorable sense incidències segons informe signat
per Joan Ramon Farré Robador tècnic de Dekra Ambio SAU en data 04.07.2018.
Informe de compatibilitat urbanística favorable emès en data 31.10.2019.
Informe de la Ponència comarcal d’avaluació ambiental del Consell comarcal del Pla d’Urgell
favorable amb condicions emès en data 08.02.2021.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot incorporant les
següents prescripcions:
ACTIVITAT:
Desballestament de vehicles fora d’ús (turismes, ciclomotors i motocicletes)
Capacitat: 1.500 VFU anual (1.400 turismes i 100 motocicletes)
L’activitat consisteix en la descontaminació de vehicles fora d’ús (turismes i
motocicletes), separació de peces i components, i retirada de residus i taller i
posterior premsat dels vehicles descontaminats (operació R12). D’acord amb Ley
22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, les operacions
indicades corresponen a: R12: intercanvi de residus per a sotmetre’ls a
qualsevol de les operacions numerades de R1 a R11.
Residus a gestionar

Vehicles fora d’ús (turisme)
(CER 160104)

Capacitat
màxima
gestió anual

de

Capacitat
emmagatzematge abans de
descontaminar

1.637 t/a (1.400 u/a)
5t

Vehicles fora d’ús (motos)
no
regulats
al
RD
1383/2002 (CER 160104)

21 t/a (100 u/a)

-PROJECTE TÈCNIC:
- Projecte tècnic de canvi substancial redactat per Jordi Prats Segura en data 10.10.2019.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora segons ordenança municipal reguladora del
soroll i les vibracions.
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
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- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions i olors, caldrà fer controls periòdics
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores que
siguin necessàries.
- Aigües residuals:
- sanitàries: assimilables a domèstiques: fossa sèptica estanca amb decantador i filtre
biològic: a gestor autoritzat de residus.
- aigües pluvials contaminades: 79,8 m3/any: tractament decantador d’hidrocarburs i
greixos: autorització abocament CHE al Barranc de les Borgetes (X = 322.700; Y=
4.609.300) de 29.06.2015 (vigència 5 anys).
Límits abocament:

- Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l’Agència Catalana de l’Aigua,
amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració.
- El titular de l’autorització ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcil accés que
permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament.
- Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi
anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre
restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua
qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües
residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un
risc per al medi receptor.
- L’Administració hidràulica, directament o amb l’auxili d’empreses col·laboradores, podrà
efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars,
aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de
l’abocament,
verificar l’estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels
autocontrols, d’acord amb el Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la
inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà
assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant
obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es
podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l’abocament fins que s’hagin adoptat
les mesures
necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions
i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament
d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar
l'autorització, ni d’aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels
que motiven aquesta autorització.
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- Es prohibeix expressament l’abocament de residus, els quals hauran d’ésser retirats per un
gestor autoritzat, d’acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat. De la
mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions depuradores han d’ésser
retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un
altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d’acord amb la normativa
reguladora dels residus. L’emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d’afectar ni
suposar riscos pel domini públic hidràulic.
- Emissions a l’atmosfera:
- Emissions difuses dels carretons elevadors de gasoil.
- D’acord amb l’article 6 del Decret 139/2018, en cas que l’empresa sigui susceptible de
generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores
necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d’estar establertes en un
pla de control elaborat per l’empresa.
- A més, s’haurà de portar un correcte manteniment de totes les instal·lacions i maquinària
i, particularment, s’haurà de portar un estricte programa de manteniment de les ventilacions
forçades no vehiculades a l’exterior i per als filtres.
- Gestió de residus:
- L’establiment inscrit al Registre general de persones productores de residus de Catalunya
amb codi de productor P-29795.1 i al Registre general de persones gestores de residus de
Catalunya amb codi de gestor E-602.99, amb una fiança dipositada de 21.910 euros (càlcul
09.06.2008)
- Producció i gestió dels residus:

- En el cas que es generin altres residus, caldrà gestionar-los d’acord amb les prescripcions
establertes pel Decret 93/1999.
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- L’acceptació i recepció dels residus a valoritzar, i la gestió dels residus generats per
l’activitat s’haurà d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus.
- L'emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà
exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
- S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
- El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos i
s’hauran d’emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de
recollida dels possibles vessaments.
- Les bateries s’hauran d’emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert,
ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que
contenen.
- Pel que fa referència a la gestió dels vehicles fora d’ús:
• L’establiment ha de complir els requisits tècnics i les operacions de descontaminació i
tractament establertes en els annexes II.2 i IV del Reial decret 20/2017, de 20 de gener,
sobre els vehicles al final de la seva útil (RD 20/2017).
• Els VFU s’han de descontaminar en un termini màxim de 30 dies d’acord amb l’article 6.2
del RD 20/2017.
• L’establiment ha de donar compliment als objectius de reutilització, reciclatge i valorització
indicats a l’article 8.1 del RD 20/2017.
• L’establiment ha de recuperar i comercialitzar peces i components amb els percentatges
indicats a l’article 8.2 del RD 20/2017.
• L’establiment ha de complir els requisits tècnics d’emmagatzematge establerts a l’annex
del RD1619/2005, de 30 de setembre, sobre gestió de pneumàtics fora d’ús.
- Pel que fa als vehicles fora d’ús de motocicletes, l’establiment haurà de complir els
requisits tècnics i les operacions de descontaminació i tractament establertes en els annexos
II.2 i IV del Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida
útil (RD 20/2017).
- Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 24 del Decret
Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article
12 del Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus
i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya:
- F.P., E. elaborarà un llibre de registre, en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el
temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la
planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant
tipus, quantitat, i destinació.
- F.P., E. haurà d’acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció
per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta-cinc mil
(175.000) euros. Anualment s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el
rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil. F.P., E. haurà de
comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el
número de la pòlissa.
- La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum
de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l’Agència de Residus de Catalunya.
- La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i
segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de l’Administració en el qual es
certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.
- F.P., E. haurà de nomenar una persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, i
comunicar a l’Agència de Residu de Catalunya el seu nom.
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- L’Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de
Residus de Catalunya quan es disposi de la resolució del canvi.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
- En relació amb la sectorització del magatzem de l’annex a la zona d’ús habitatge el cas que
el grau de resistència al foc que donen els materials de construcció “maons i ciment”
emprats en la paret mitgera, descrita en les al·legacions presentades, sigui inferior a RF180, com a mesura correctora caldrà no acumular emmagatzematge d’elements
combustibles en el sector esmentat a menys de 3 metres de la paret mitgera respecte a l’ús
d’habitatge. En cas contrari, caldrà sectoritzar de forma convenient el magatzem de l’annex
a la zona d’ús habitatge, com així estableix l’art. 5 de l’apèndix núm. 2 del Reial Decret
786/2001, de 6 de juliol, Reglament de seguretat contra incendis en els establiments
industrials.
- En absència d’un hidrant exterior a menys de 100 m de qualsevol punt de la façana de
l’activitat, com així estableixen els arts. 1, 2 i 3 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre
condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de
la NBECPI/91, cal garantir la possibilitat de que els mitjans de lluita contra incendis puguin
accedir al dipòsit de reserva d’aigua, i que aquests continguin de forma permanent una
quantitat equivalent a 120 m3 d’aigua.
- Cal que els extintors estiguin correctament senyalitzats, visibles i accessibles com així
indica l’art. 8.4 de l’apèndix núm. 3 del Reial decret 786/2001.
- Cal garantir l’accés dels mitjans d’extinció d’incendis a tots aquells punts de la instal·lació
que presenten risc manifest d’incendi.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
- Legalització de les instal·lacions amb reglamentació específica de Seguretat Industrial:
instal·lació elèctrica, petrolíferes, aire comprimit, etc. Controls periòdics preceptius.
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROL
INICIAL:
L’ACTIVITAT
HAURÀ
DE
REALITZAR
UN
CONTROL
MEDIAMBIENTAL INICIAL EN EL MOMENT DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE
L’AMPLIACIÓ PROJECTADA PER VERIFICAR EL COMPLIMENT DE LES MESURES ESTABLERTES
EN EL PROJECTE I LA LLICÈNCIA.
SEGONS L’ARTICLE 16 DEL DECRET 139/2018, DE 3 DE JULIOL, S’HA DE REALITZAR EL
PRIMER CONTROL D’ESTABLIMENT D’ACORD AMB ELS ARTICLES 9.6 I 13.2 PER
COMPROVAR QUE ES DONA COMPLIMENT A LES CONDICIONS FIXADES EN LA LLICÈNCIA
PEL QUE FA AL VECTOR AIRE.
-RENOVACIÓ D’AUTORITZACIÓ ABOCAMENT DE LA CHE. AUTORITZACIÓ ACTUAL DE
JUNY DE 2015 AMB VIGÈNCIA 5 ANYS.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS DE
CARÀCTER MEDIAMBIENTAL CADA 6 ANYS A PARTIR DE L’ÚLTIM CONTROL REALITZAT
SEMPRE D’ACORD AMB LA LLEI 20/2009 I REGLAMENT QUE LA DESENVOLUPI.
CONTROL D’ESTABLIMENT DEL VECTOR AIRE COM A MÍNIM, CADA 3 ANYS, D’ACORD AMB
EL GRUP B DE LA CLASSIFICACIÓ CAPCA.
-REVISIÓ DE LA LLICÈNCIA: AQUESTA LLICÈNCIA RESTA SUBJECTA A LES REVISIONS
PERIÒDIQUES QUE DETERMINI LA LEGISLACIÓ SECTORIAL EN MATÈRIA D’AIGUA, AIRE O
RESIDUS, SEMPRE D’ACORD AMB LA LLEI 20/2009 I REGLAMENT QUE LA DESENVOLUPI.
PEL QUE FA AL VECTOR AIRE, D’ACORD AMB EL QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 13.2 DE LA
LLEI 34/2007, DE 15 DE NOVEMBRE, DE QUALITAT DE L’AIRE I PROTECCIÓ DE
L’ATMOSFERA, PER ALS ESTABLIMENTS QUE ESTIGUIN CLASSIFICATS EN EL CATÀLEG
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D’ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L’ATMOSFERA (CAPCA) DINS DEL
GRUP B, HAN DE RENOVAR EL SEU PERMÍS EN UN TERMINI QUE EN CAP CAS POT SER
SUPERIOR ALS 8 ANYS.”
Segon. Obligacions generals de les persones titulars de les activitats:
S’adverteix al titular de la llicència municipal de la obligatorietat d’observar les prescripcions
següents:

El titular de l’activitat resta obligat a exercir-la conforme les prescripcions d’aquesta
llicència.

L’activitat i instal·lacions vinculades han de ser mantingudes i controlades de manera
que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació
vigent.

L’activitat i instal·lacions vinculades han de desenvolupar-se i utilitzar-se,
respectivament, d’acord amb la finalitat i ús que els són propis i conforme la
reglamentació vigent en cada moment i instruccions específiques que es dictin per
l’administració competent.
Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes legals oportuns.
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.

11. PRP 2021/545 EXPEDIENTS DE SOL·LICITUDS DE TARIFES REDUÏDES (TAXES
SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE
LA CAMPANYA “SHOP & MUSIC”
Vistes les sol·licituds presentades per Mollerussa Comercial, en què demana diverses
peticions amb motiu de la Campanya “Shop & Music”, durant tot el dia 3 de juliol de 2021.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part del servei tècnic competent
en matèries extraordinàries amb data 28.06.2021 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar les sol·licituds presentades per Mollerussa Comercial per dur a terme
la Campanya “Shop & Music” ocupant els espais de davant dels establiments “Kidikids,
Original, R.,E. , S., N., Captivate, Dau, La Xia” amb taules, burros, maniquins, etc., durant
tot el dia 3 de juliol de 2021.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un escenari amb dos escales i connexió de llum a la Plaça
Major, de les 20.30h fins a les 23.30h, per dur a terme una actuació musical.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de
Covid-19 que estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats.
Actualment es complirà la Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny del Departament
de Salut i en especial el punt 6 Empreses de serveis i comerç minoritari i la futura
normativa que estigui vigent el moment de l’activitat. S’adjunta el PLA ACCIÓ
ESTABLIMENTS COMERCIALS DE VENDA AL DETALL I A L’ENGRÒS.
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Es deixarà l’espai suficient del material que es tregui a la venda, per a que els
vianants puguin mantenir la distància de seguretat d’1,5 mts entre ells.
Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

PRP 2021/547 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR MÚSICA AMBIENT AMB DJ’S A LA TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT
UBICAT A LA PL. MANUEL BERTRAND NÚM. 14 EL DIA 10 DE JULIOL DE 2021

Vista la petició presentada pel Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient (no forta) amb DJ’s a la terrassa del seu
establiment ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.00h fins a les 23.00h, el dia
10 de juliol de 2021.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 28.06.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient (no forta) amb DJ’s a la terrassa del seu
establiment ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.00h fins a les 23.00h, el dia
10 de juliol de 2021.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

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

Complir la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, d’18 de juny (el termini de la mateixa és de
14 dies), per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
(Taules no convivents màxim 10 persones, distància entre taules 1,5 metres,
prohibit ball, l’acte se celebrarà estants els clients assentats). S’HAURÀ DE COMPLIR
LA FUTURA NORMATIVA QUE ESTIGUI EN VIGOR EL DIA DE L’ACTIVITAT.
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S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i
festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que
afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18.
Activitat inclosa al 112/2010.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.
Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)
S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones
d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

PRP 2021/549 SOL·LICITUD VOX LLEIDA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER INSTAL·LAR UNA CARPA INFORMATIVA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
EL DIA 10 DE JULIOL DE 2021

Vista la petició presentada pel Sr. M., J.M., en representació del partit polític VOX Lleida, en
què demanen autorització per instal·lar una carpa informativa a la plaça de l’Ajuntament, de
les 10.30h fins a les 13.30h, el proper dia 10 de juliol de 2021.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 28.06.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar a VOX Lleida la utilització d’un espai per instal·lar una carpa informativa
a la plaça de l’Ajuntament, de les 10.30h fins a les 13.30h, el proper dia 10 de juliol de
2021.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

SLT/1934/2021 de 18 de juny.

Separació de 1,5 mts entre parades pels costats.
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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 quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5
mts a l’aire lliure entre no convivents.
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 persones.
Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura.
Tenir localitzada una farmaciola.
En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu
desplaçament en cas de vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
Pòlissa i rebut RC en vigor.
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de
vianants.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

PRP 2021/539 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DELS PAVELLONS 11 DE SETEMBRE,
PAVELLÓ 19 DE MARÇ i EL COL·LEGI POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA DEL
DIA 11 AL 18 DE JULIOL
DE 2021 PER PART DEL CLUB BÀSQUET
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 121-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.C., I. en representació del Club bàsquet
Mollerussa, en què demana autorització per a poder fer ús dels pavellons 11 de Setembre,
19 de Març i el col·legi Pompeu Fabra de Mollerussa, del dia 11 al 18 de juliol inclosos, per
dur a terme el 7è Campus Excellence. També sol·licita poder fer ús de les cistelles de
bàsquet del nou institut.
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,
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Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club de Bàsquet Mollerussa, la utilització del pavellons 11 de
Setembre, 19 de Març i el Col·legi Pompeu Fabra de Mollerussa, del dia 11 al 18 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
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
Es compliran els
CRITERIS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS publicat per la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física. Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.
(S’adjunta protocol). L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin
publicar les diferents Administracions Públiques en relació el COVID-19. Així també es
complirà el PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA
I EL
D’UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (S’adjunten els 3 documents).
-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. (pavellons)
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències.
-En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre R.C.
-En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

PRP 2021/552 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 6 I 7 DE JULIOL DE 2021 PER A UBICACIÓ
UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 1599- 1222021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament
de Salut, en què demana autorització per l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en la
ubicació habitual els dies 6 i 7 de juliol de 2021, per a ubicació de la unitat mòbil del
programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Departament de Salut, la utilització de l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual els dies 6 i 7 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
l’ajuntament i el beneficiari.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre
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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:
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
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-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-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

PRP 2021/543 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-163-2021

En data 20 d’abril de 2021, la Sra. P.A., M., presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud
d’autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic
per a l’establiment Seventeen Mollerussa.
Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient.
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via
pública, amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:

Núm. Expedient: 2334-163-2021

Titular peticionari: P.A., M.

Nom comercial: “Seventeen Mollerussa ”

Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 17

Metres quadrats: 45 m2

Període autoritzat: any 2021
2.- Condicions generals de la llicència:
La llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix
de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que
comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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-

-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:













El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn,
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol
element.
Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert.
Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai
d’ocupació.
El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu
entorn en correctes condicions de neteja.
L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat.
En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de
serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència.
L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment.
En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no
estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals,
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no
correspon liquidació tributària.
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
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El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la
permissibilitat, tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per
part de la normativa dictada per les autoritats competents en matèria de prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

17.

PRP 2021/548 SOL·LICITUD DE MEV DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per E.V., M. i V.R., E. en la qual sol·liciten pròrroga per la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor Miguel
Escobosa Pozo.
ANTECEDENTS:
En data 1 de gener de 2021 va morir el senyor E.P., M..
En data 28 de juny de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 1 de gener de 2022.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a E.V., M. i V.R., E. per a la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
18.

PRP 2021/551 APROVACIÓ DESPESES.
372/374/377/380/381/383/396/2021

RELACIÓ

DE

FACTURES

NÚM.

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 43.253,85 €.
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. 448

DATA 23/06/2021

EXP. 1657-531-2021

RELACIÓ F/2021/372

4.254,00 €

INF. 449

DATA 23/06/2021

EXP. 1657-536-2021

RELACIÓ F/2021/377

27.188,02 €

INF. 450

DATA 23/06/2021

EXP. 1657-540-2021

RELACIÓ F/2021/380

6.726,90 €

INF. 451
INF. 452

DATA 23/06/2021
DATA 23/06/2021

EXP. 1657-542-2021
EXP. 1657-555-2021

1.764,79 €
648,94 €

INF. 453

DATA 23/06/2021

EXP. 1657-533-2021

RELACIÓ F/2021/381
RELACIÓ F/2021/396
RELACIÓ F/2021/374

INF. 454

DATA 23/06/2021

EXP. 1657-543-2021

RELACIÓ F/2021/383

1.149,56 €

1.521,64 €

Primer.-Aprovar per import total de 43.253,85 euros les relacions de factures següents:

F/2021/372

4.254,00 €

F/2021/374

1.521,64 €

F/2021/377

27.188,02 €

F/2021/380

6.726,90 €

F/2021/381

1.764,79 €

F/2021/383

1.149,56 €
648,94 €

F/2021/396

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
19.

PRP 2021/550 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-36-2021
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Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/7243, de data 03/06/2021, el Sr. B., 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.
20.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.-

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
20.1.- PRP 2021/560 SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN CONCERT A L’ESPAI DEL PARC
MUNICIPAL EL DIA 4 DE JULIOL DE 2021
Vista la petició presentada pel Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en què
demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 4 de juliol, a partir de
les 12.00h, per realitzar-hi un concert de final de curs de l’Escola de cant Judith Estadella.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 01.07.2021 i atès l’informe lliurat al
respecte, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en
què demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 4 de juliol, a
partir de les 12.00h, per realitzar-hi un concert de final de curs de l’Escola de cant Judith
Estadella.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

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

Complir la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 De juny (el termini de la mateixa és
de 15 dies), per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.

S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i
festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que
afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18.

Activitat inclosa al 112/2010.

No servir alcohol a menors de 18 anys.

Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.

Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)

S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones
d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.2.- PRP 2021/559 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
375/2021
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 3.639,49 €.
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Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
INF. 004

DATA 01/07/2021

EXP. 1657-534-2021 RELACIÓ F/2021/375

3.639,49€

Primer.-Aprovar per import total de 3.639,49 euros les relacions de factures següents:
F/2021/375

3.639,49€

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint-i-sis 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 Secretari acctal., que en dono fe.

