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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 26 d’agost de 2021. 
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farre, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz. 

 

Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 
 

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

s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

2. PRP 2021/691 SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR ALTRES CONCERTS A L’ESPAI DEL PARC 
MUNICIPAL DURANT ELS MESOS D’ AGOST I SETEMBRE 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 per realitzar-hi altres 
concerts i/o actuacions musicals en directe, havent de complir amb les mesures contra la 
COVID-19 vigents en cada data de les actuacions, just davant de la terrassa del bar per la 
part del parc. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 19.08.2021 i atès l’informe lliurat al 

respecte, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
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 per realitzar-hi els 
concerts i/o actuacions musicals en directe, havent de complir amb les mesures contra la 
COVID-19 vigents en cada data de les actuacions, just davant de la terrassa del bar per la 

part del parc. En els horaris i dies següents: 
 

 - Dissabtes mes d’agost horari de 19.30 / 20.00 a 21.30 / 22.00 hores: 14, 21 i 28. 

- Dissabtes mes setembre horari de 19.30/20.00 a 21.30 / 22.00 hores: 4, 11, 18 i 25. 

 - Diumenge 28 d’agost de 19.00 a 21.00 hores. 

 - Divendres 10 de setembre de 20.00 a 22.00 hores. 

 - Diumenges 12 i 26 de setembre de 19.00 a 21.00 hores. 
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S’ha de respectar els horaris sol·licitats que són els que s’autoritzen 

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/2640/2021, d’11 d’agost, 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 i les futures normatives que es 
publiquin en aquest àmbit. 

- 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-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. 
 
3. PRP 2021/692 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER ORGANITZAR EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 

D’AUTOMODELISME A LES INTAL·LACIONS ESPORTIVES DE MOLLERUSSA  ELS  
DIES 28 I 29 D’AGOST DE 2021. PER PART DEL CLUB AUTOMODELISME 

MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 153-2021.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.T., A. en representació del club 
automodelisme de Mollerussa, en què demana autorització per a poder fer ús de les 
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instal·lacions esportives per a l’organització del campionat de Catalunya d’automodelisme els 
dies 28 i 29 d’agost  de 2021.  

 
També sol·licita: 
 
. 10 tanques 
. 5 taules 
. 10 cadires 
 

Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  

 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
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 d’Automodelisme de Mollerussa, l’organització del campionat de 
Catalunya   els dies 28 i 29 d’agost de 2021. 
 
També l’ús del següent material: 
 

 10 tanques 
 5 taules 
 10 cadires 
 

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

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 

artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 

l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les 
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells 

col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 
associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 
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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 

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, Com també els protocols establerts per la Federació que pertanyi el club 
d’automodelisme. S’adjunta Protocol. 
 
-Es compliran amb les restriccions de la Resolució SLT/2640/2021, de 11 d’agost i la futura normativa 
que es publiqui en materia de contenció de la Covid-19 
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-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir previst dispositiu mèdic segons reglament Federació. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions 
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 

-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

4. PRP 2021/610 RECONEIXEMENT DEL 8È TRIENNI AL SR. B.F.,E. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 8è. trienni a favor del Sr. B.F., E. 
membre integrant de la plantilla de personal laboral de l’EMMM, Grup A1 des del dia 19 
d’agost de 2021 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 

Govern ACORDA:  
 

Primer. Reconèixer a favor del Sr. B.F., E., professor de l’Escola de Musica de Mollerussa un 
trienni del Subgrup A1 (8è. d’ordre) des del dia 19 d’agost de 2021 i amb efectes econòmics 
des del mes de venciment.  
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
5. PRP 2021/695 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-232-2021 
 

En data 27 de maig de 2021, la Sra. CH., 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 Els Amics. 

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 
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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: 2334-232-2021 

- Titular peticionari: Ch., M. 
- Nom comercial: “Els Amics ” 

- Ubicació: Pl. Pla d’Urgell, 2 
- Metres quadrats: 40 m2  

- Període autoritzat: de juny a novembre 2021 
2.- Condicions generals de la llicència:  
- La llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix 

de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que 
comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte 

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

- La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

- La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la 

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà  la 
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’incompliment. 

3. Condicions particulars de la llicència:  

 El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals 
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança 

reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 
 Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot 

comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el 
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal 
d’obres. 

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

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

d’ocupació. 

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

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

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

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
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 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 
estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 

jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 
 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no 
correspon liquidació tributària. 

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

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

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

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

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

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 

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

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

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

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. 

 

6. PRP 2021/ 696  SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER 
A TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-208-2021. 

 
En data 10 de maig de 2021, el Sr. en N., A., presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 

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

per a l’establiment Bar Boston. 
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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. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i 

cadires ja que no compleix els requisits de l’art. 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 18, el qual 

disposa que no ha de tenir cap deute pendent de pagament pel mateix concepte. 

Segon.- 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. 

 
 

7. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- 

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


