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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 28 d’octubre de 
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, 
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, 
Sra. Rosalia Carnicé Farré, Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 
 
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 

 

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

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

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

 
2. PRP 2021/893 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 Sr. Pere Garrofé Cirés en l’expedient núm. 
2410/193/2021 sobre el qual acredita interès particular i amb els vots favorables de la 
resta dels assistents, ACORDA: 

 
*************************************************** 
 
Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al 
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret 
de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb 

caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
  

A)Expedient: 2410/185/2021  

Titular: G.A., L. 

Descripció:   CANVI DE RAJOLES AL JARDI 

Pressupost: 620,00 € 

Emplaçament: Carrer TARRAGONA, 37 

Ref. cadastral: 4503720CG2140S0001ZW 
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A)Expedient: 2410/191/2021  

Titular: B.S., M.D. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 550,00 € 

Emplaçament: Avinguda GENERALITAT 5, 4-A 

Ref. cadastral: 4811111CG2141S0026OG 

 

 
A)Expedient: 2410/192/2021  

Titular: D.P., A. 

Descripció:   ENGUIXAR 2 PARETS INTERIORS 

Pressupost: 500,00 € 

Emplaçament: Carrer Doctor Fleming, 7 B 

Ref. cadastral: 4809811CG2140N 

 
 

A)Expedient: 2410/193/2021  

Titular: G.C., P. 

Descripció:   CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 1.022,50 € 

Emplaçament: Carrer RICARD VINYES, 4 

Ref. cadastral: 4402306CG2140S 0001 TW 

 

 

*********************************************************** 
 
Segon.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en 
els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb 
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 

 
Tercer.- 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 
46,40€. 
 
 
3. PRP 2021/895 COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I 

OCUPACIÓ CORRESPONENT A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE ASOSSAT I 
PISCINA AL CARRER BELLVIS, 9,10 DE MOLLERUSSA (Exp. 152/2021). 

 
 

Identificació de l’expedient  
Vist l’expedient 2436/152/2021 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció 
de construcción d’un habitatge adossat i piscina , al carrer  Bellvis, 9,10 de Mollerussa.  

 
Fets 
Antecedents 
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1. En data 11 d’agost de 2019 la Junta de Govern Local va atorgar a al SR. M.V., R. la 

llicència d’obres núm. 02/2019 per a la construcción d’un habitatge adossat i piscina , al 

carrer  Bellvis, 9,10 de Mollerussa.  

Segons el certificat de final d’obra emès per l’arquitecta i arquitecte tècnic, Sra. Alba Duran 
Mitjans i Pere Garrofé Cirés, de data 05 d’agost de 2021, així com la documentació aportada 
i la visita d’obra per comprovar la situació física de l’edifici a efectes de la comunicació de la 
primera ocupació sol·licitada pel promotor, les obres estan acabades. 

 

2.2. En data 17 de setembre de 2021 (amb RE 11121/2021) M.V., R. ha fet comunicació  de 
primera ocupació. 
 
2.3. En data 26 d’octubre de 2021, l’arquitecte tècnic Sr. Victor Gregori Perelló ha emès 
l’informe tècnic corresponent, d’acord amb el qual és procedent informar favorablement la 

comunicació de primera ocupació, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a la 
llicència concedida. 
 
5. En data 27 d’octubre de 2021, el Secretàri accidental, Sr. Jesus Luño Garcia, ha emès 
informe sobre la normativa i el procediment aplicable. 
 
Fonaments de dret 

De conformitat amb l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art. 90 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de 
juny de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, amb l’abstenció del Sr. 
Pere Garrofé Cirés en l’expedient en el qual acredita interès particular i amb els vots 
favorables de la resta dels assistents, ACORDA: 
 
Primer. Assabentar-se i donar conformitat a la comunicació de primera ocupació següent: 

  

Expedient: 2436/152/2021  
Núm. Exp. obres: 2436/02/2019 

Interessat: M.V., R. 
Descripció:   COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ PER LA PRIMERA 

UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE ADOSSAT I PISCINA  

Emplaçament CARRER BELLVIS 9-10, DE MOLLERUSSA 
Ref. Cadastral Urbana 4008905CG2140N0001DJ 

 
 

 

  

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta comunicació de primera 
ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal, que ascendeix a la quantitat de 300,00 euros. 

 
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns. 
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4. PRP 2021/899 COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I 

OCUPACIÓ CORRESPONENT A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER JOSEP TARRADELLAS, 22-24 DE 
MOLLERUSSA (Exp. 151/2021). 

 
 
Identificació de l’expedient  
Vist l’expedient 2436/151/2021 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció 

de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat , al carrer Josep Tarradellas, 22-24 de 

Mollerussa.  
 
Fets 
Antecedents 
 
2.1.En data 09 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va atorgar a al SR. A.T., E. la 

llicència d’obres núm. 57/2019 per a la construcción d’un habitatge unifamiliar aïllat , al 
carrer  Josep Tarradellas, 22-24 de Mollerussa.  
 
Segons el certificat de final d’obra emès per l’arquitecte i arquitecte tècnic, Sr. Jacint Alsina 
Torres i Carlos Farnell Marín, de data 01 de setembre de 2021, així com la documentació 
aportada i la visita d’obra per comprovar la situació física de l’edifici a efectes de la 

comunicació de la primera ocupació sol·licitada pel promotor, les obres estan acabades. 
 
2.2. En data 14 de setembre de 2021 (amb RE 11036/2021) el Sr. A.T., E. ha fet 
comunicació de primera ocupació. 
 

2.3. En data 26 d’octubre de 2021, l’arquitecte tècnic Sr. Victor Gregori Perelló ha emès 
l’informe tècnic corresponent, d’acord amb el qual és procedent informar favorablement la 

comunicació de primera ocupació, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a la 
llicència concedida. 
 
5. En data 27 d’octubre de 2021, el Secretàri accidental, Sr. Jesus Luño Garcia, ha emès 
informe sobre la normativa i el procediment aplicable. 
 
Fonaments de dret 

De conformitat amb l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art. 90 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de 

juny de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
 
Primer. Assabentar-se i donar conformitat a la comunicació de primera ocupació següent: 

  

Expedient: 2436/151/2021   
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Núm. Exp. obres: 2436/57/2019 
Interessat: A.T., E. 

Descripció:   COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ PER LA PRIMERA 
UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT  

Emplaçament CARRER JOSEP TARRADELLAS 22-24, DE MOLLERUSSA 
Ref. Cadastral Urbana 5205211CG2150N0001JZ i 

5205212CG2150N0001EZ 
 

  

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta comunicació de primera 
ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal, que ascendeix a la quantitat de 300,00 euros. 
 
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 

legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns. 
 
 
5. PRP 2021/884 DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT D'ALIENACIÓ DELS 

BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS DEL PLA PARCIAL SECTOR SUB-11 I 
AUTORITZAR LA SEVA ALIENACIÓ. 

 

Antecedents: 
 
En la data 3/06/2021, la Junta de Govern Local va declarar desert el procediment d’alienació 
dels béns immobles patrimonials de l’AM del Pla Parcial Sector SUB-11 i va autoritzar de nou 
la seva alienació mitjançant el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació - el preu 
més baix- (antiga subhasta pública). 
 

La licitació es va publicar mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya en la 
data 4/06/2021, obrint-se un termini de trenta dies naturals per presentar ofertes des del 
dia següent a la data de l’esmentada publicació, el qual finalitzava el dia 5/07/2021. 
 
Mitjançant el certificat emès per l’eina del Sobre Digital, va quedat acreditat que no es va 

presentar cap oferta finalitzat el termini de presentació. 
 
Fonaments de dret: 
 
Primer. L’article 106 del Reglament General de la Llei de Patrimoni de les Administracions 
Públiques (RLPAP), d’aplicació supletòria als béns de les entitats locals, en virtut d’allò 
estalert a l’art. 1.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL), estableix el 

següent: “1. Si queda deserta la primera subhasta, es poden celebrar fins a tres subhastes 
successives més sobre el mateix bé, i el tipus de licitació és el de la subhasta 
immediatament anterior, que es pot reduir fins a un quinze per cent en cada nova subhasta 
per resolució motivada de l’òrgan competent”. Tanmateix, cal considerar que l’article 107 del 

citat text legal determina que: “Transcorreguts dos anys des de la data de celebració de la 
primera subhasta sense que s’hagin adjudicat els béns o drets, si se celebra nova subhasta, 
aquesta té el caràcter de primera, i a aquest efecte es realitza una nova taxació”.   

 
Segon. D’acord amb el previst a la Disposició Addicional segona apartats 9 i 10 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre (LCSP) i l’art. 53.1.q) del TRLMRLC, correspon a l’Alcalde 
l’alienació del patrimoni si el seu pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos 
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ordinaris del pressupost ni l’import de tres milons d’euros, sempre que en el cas dels béns 
immobles, estigui previst al pressupost.   

 
Tercer. L’art. 156.6 de la LCSP estableix que els contractes que no es troben sotmesos a 
regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no serà inferior a 15 dies, 
contats des del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació del contracte al Perfil de 
contractant. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 

facultats delegades pel Decret de l’alcaldia RESOL 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a 

proposta de la Regidoria de Finances, Seguretat ciutadana i Contractació, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. DECLARAR desert per manca de licitadors el procediment d’alienació mitjançant 
subhasta pública dels béns immobles patrimonials del Pla Parcial Sector SUB-11. 

Segon. AUTORITZAR l’alienació dels béns immobles patrimonials de l’Ajuntament de 
Mollerussa que seguidament s’indiquen, constituint cada una de les parcel·les un lot 
independent: 
 
LOT 1: 

Denominació: FINCA 1.2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

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

 

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

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

 
LOT 3: 
Denominació: FINCA 1.5/1/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185; Foli: 31; Finca 

número 10.739. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/051 

 

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

Inscripció Registral:  

Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185; Foli: 34 Finca 
número 10.740. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/052 
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Tercer. Procedir a la reducció del 15% el tipus de licitació de cada lot i en conseqüència, 
determinar com a valor de taxació, l’import de DOS CENTS NORANTA-UN MIL SET 

CENTS DISSET AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO (291.717,13 €). Aquest preu no inclou 
l’IVA, conforme el següent desglòs: 
 

 Parcel.la Tipus de licitació  

LOT 1 1.2/01 99.794,08 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 2 1.4/01 62.628,99 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 3 1.5/1/01 65.604,76 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 4 1.5/2/01 63.689,30 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

 
Quart. APROVAR com a modalitat de la licitació de l’alienació dels béns patrimonials 
indicats, el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació que és el preu més alt 
(antiga subhasta pública). A tal efectes els valors de taxació aprovats constituiran el tipus de 
la licitació, millorables a l’alça. La tramitació de l’expedient se sotmet al procediment 
ordinari de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i 

disposicions especials que la legislació de patrimoni dels ens locals estableixi al cas, 
especialment allò que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL) i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(Text Refós aprovat per DLEG 2/2003, de 28 d’abril). 
 
Cinquè.  Fer públic l’anunci d’alienació dels béns al Perfil del contractant de l’Ajuntament i 

establir el termini de presentació de proposicions en vint (20) dies naturals, comptats des 
de l’endemà de l’esmentada publicació.  

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

 

 
6. PRP 2021/883 COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM. 2566-5-2021. 

DESCRIPCIÓ: BAR MUSICAL I BAR. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA 
GENERALITAT, 18, LOCAL 1. DESESTIMENT ACTIVITAT. 

  
A la vista de la petició de desestiment de la tramitació de l’expedient de comunicació 
d’activitats de data 20 d’octubre de 2021 referent a l’ampliació de l’activitat de bar musical a 

bar a nom del Sr.Vlad Macarenco. 
 
Atès allò que s’estableix als articles 84 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa constar la seva acceptació, es 
declara conclús el procediment i es procedeix a arxivar l’expedient. 
 

En virtut de quant s’ha exposat i a la vista de l’expedient tramitat, la Regidoria de 
Planificació Estratègica i Urbanisme proposa a la Junta de Govern, i en desplegament de les 
facultats que li han estat delegades per Decret de l’Alcaldia Núm. RES2019/358, de 21 de 

juny, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Acceptar la petició de desistiment presentada, declarant-se conclús el procediment i 
procedir a arxivar l’expedient de comunicació d’activitats següent: 

 
Expedient núm.: 2566-5-2021 
Titular: Vlad Macarenco 
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Denominació: Bar musical i bar 
Emplaçament: Av. De la Generalitat, 18, local 1 

 
Es fa constar que el Sr.Vlad Macarenco continua exercint l’activitat amb número d’expedient 
2509/2016 de bar musical, amb les condicions atorgades per la Junta de Govern en sessió 
del dia 29 de setembre de 2016. 
 
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat. 
 

7. PRP 2021/ 890 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT 

TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM. 2544-32-2021. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL 
D’ALIMENTACIÓ. EMPLAÇAMENT: C/ DARDANELS, 6, LOCAL 2  

 
En data 23 de setembre de 2021 presenta la comunicació d’inici d’activitat amb certificat 
tècnic per a l’activitat de l’establiment dedicat a la venda al detall d’alimentació al C/ 
Dardanels, 6, local 2. 

 
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 a la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic, en 
data 23 de setembre de 2021, següent: 
 
Número d’expedient: 2544-32-2021 
Titular: Maryum BIBI 

Denominació:  venda al detall d’alimentació 
Emplaçament: carrer de Dardanels, 6, local 2 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
DETERMINACIONS DE L’ACTIVITAT: 
 
- Superfície construïda total de l’establiment de 113,96 m2 i superfície útil de 103,60 m2. 
- Inscripció al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries i compliment de les 

condicions higiènic sanitàries d’aplicació. 
- D’acord amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència, no es permesa la publicitat de begudes 
alcohòliques de més de 23º de cara a la via pública. 
- S’autoritza la instal·lació del forn de pa precuit de baixa utilització. En cas de molèsties per 
fums i olors caldrà instal·lar campana extractora i xemeneia d’evacuació a coberta de 

l’edifici. 
 

 
8. PRP 2021/885 SOL·LICITUD COMUNITAT GENERAL REGANTS DELS CANALS 

D’URGELL, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL 
TEATRE L’AMISTAT EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2021. 

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Comunitat General Regants dels Canals 
d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el dia 31 
d’octubre de 2021, per realitzar-hi una assemblea. 
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

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

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

 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 18.10.2021 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta 
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Comunitat General Regants dels Canals d’Urgell, la utilització de la 

sala del Teatre l’Amistat el dia 31 d’octubre de 2021, al matí, per realitzar-hi una assemblea. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 

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

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

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

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 

l’interès públic. 
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 
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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: 

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

 S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de 
restriccions per Covid-19. Actualment Resolució  SLT/3090/2021, 14 d’octubre. 

 És obligatori l’ús de mascareta. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 551 

 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

 En cas d’emergència trucar al 112. 
 
Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 

Quart. 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. 
 
 
9. PRP 2021/886 SOL·LICITUD COMUNITAT GENERAL REGANTS NÚM. 13 DELS 

CANALS D’URGELL, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA 

SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Comunitat General Regants núm. 13 dels 
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Canals d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 
18 de novembre de 2021, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió informativa. 

 
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 18.10.2021 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta 
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a la Comunitat General Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, la 
utilització la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 18 de novembre de 2021, a partir de les 
19.00h, per realitzar-hi una reunió informativa. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

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

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

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

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

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

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
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 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 

l’interès públic. 
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 

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

Compensació de despeses 
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 

facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

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

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

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

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

Condicions específiques: 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 

seguretat en els actes.  
 S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de 

restriccions per Covid-19. Actualment Resolució  SLT/3090/2021, 14 d’octubre. 
 És obligatori l’ús de mascareta. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 

 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 20 
 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 En cas d’emergència trucar al 112. 

 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 
Quart. 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. 
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10. PRP 2021/887 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT EL DIA 30 DE 

NOVEMBRE DE 2021. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts 
per Catalunya, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat el dia 30 
de novembre, per realitzar-hi una presentació d’un llibre “Catalunya, potència logística 
natural”. 
 

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

competents en matèries extraordinàries amb data 18.10.2021 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts 
per Catalunya, a utilitzar la sala de ball de l’Amistat el dia 30 de novembre, a la tarda, per 

realitzar-hi una presentació d’un llibre “Catalunya, potència logística natural”. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 

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

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

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

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 

l’interès públic. 
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 
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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: 

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

 S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de 
restriccions per Covid-19. Actualment Resolució  SLT/3090/2021, 14 d’octubre. 

 És obligatori l’ús de mascareta. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

 Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb 
l’equivalent de 2,5 m2. 

 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel 
hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació 

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 

 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 

 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 100 
 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 En cas d’emergència trucar al 112. 

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

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 
Quart. 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. 
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11. PRP 2021/888 SOL·LICITUD DEL PARTIT POLÍTIC ALIANÇA CATALANA, EN 

QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA CARPA INFORMATIVA A LA 

PLAÇA MAJOR EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A., J., en representació del Partit Polític Aliança 
Catalana, en què demana autorització per muntar una carpa informativa a l’espai de la Plaça 
Major per dur a terme informació als ciutadans presentant les seves idees i propostes, de les 
14.00h fins a les 20.00h, el dia 28 de novembre de 2021. 
 

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

competents en matèries extraordinàries amb data 07.10.2021 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Partit Polític Aliança Catalana a muntar una 
carpa informativa a l’espai de la Plaça Major per dur a terme informació als ciutadans 

presentant les seves idees i propostes, de les 14.00h fins a les 20.00h, el dia 28 de 
novembre de 2021. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

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

de facilitar gel hidroalcohòlic al client. 
 Us obligatori de mascareta quan no es pugi mantenir distància d1’5 mts. 
 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades 
 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
 El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la 

distància de seguretat.  
 S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client. 

 Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 
Actualment Resolució SLT/2921/2021 de 29 de setembre.  

 Tenir localitzada una farmaciola. 
 En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu 

desplaçament en cas de vent. 
 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 

 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de 
vianants. 

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

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

Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.  
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 

 
Sisè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
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12. PRP 2021/889 SOL·LICITUD DE L’AUTOESCOLA TRAILER DE MOLLERUSSA, EN 

QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR OCASIONALMENT L’ESPAI DE 
DARRERA ELS PAVELLONS FIRALS 

 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
13. PRP 2021/891 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

AUTORITZACIÓ PER PODER UTILITZAR LES BARBACOES DEL PARC DE LA 

SERRA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2021 PER PART DE L’INSTITUT LA SERRA DE 

MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 226-2021. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.P., I., en representació de l’Institut la 
Serra de Mollerussa, en què demana de poder utilitzar les barbacoes del Parc de la Serra el 
dia 29 d’octubre de 2021, per dur a terme una retrobada lúdica amb el personal del centre. 
 

Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a l’Institut la Serra de Mollerussa, l’ús de les barbacoes del Parc de la 
Serra el dia 29 d’octubre de 2021, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

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

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

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 
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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  
 
S’ha de complir la RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya. (i a futura normativa que pugui sorgir en vigor el dia de 
l’activitat). 
 
-6 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 
1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana 
que no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. 
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2. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, entre la 01.00 hores i les 
06.00 hores no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. 
Específicament, resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta 
d'espais 
oberts al públic. Aquesta prohibició no n'afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència 
corresponent. 
3. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o 
que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu. 
 
-Que es compleixi el “Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, 
de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. (Us de la mascareta) 
 

-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 afecte l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 
-No servir alcohol a menors de 18 anys. 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fer foc fora dels llosc habilitats. 
-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. 

 
14. PRP 2021/878 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL 
DIA 12 DE DESEMBRE DE 2021 . PER PART DE LA COLLA DELS 50 ANYS. 
EXPEDIENT 1599- 217-2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.P., M., en representació de la Colla dels 
50 anys, en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat el dia 12 de desembre 
de 2021 a partit de les 18:00h, per dur a terme un concert de gospel. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 anys, disposar del Teatre l’Amistat el dia 12 de 
desembre de 2021, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic,  

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

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 

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

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

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

substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

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

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni 
lloc l’ incompliment. 

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19 
que afectin el dia de celebració de l’activitat. Actualment Resolució  SLT/3090/2021, 14 d’octubre. 

-Seguir protocols sectorials Covid: 
 -Plans de represa del sector cultural Arts escèniques i musicals 
-Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre. 
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

-Respectar aforament total teatre l’Amistat vigent en les celebracions de l’activitat. 550 espectadors. 
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat 
-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. 

 

15. PRP 2021/876 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT ELS 
DIES 17, 18 I 19 DE NOVEMBRE DE 2021  PER PART DE ACUDAM. EXPEDIENT 
1599- 182-2021. 
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.J., A., en representació de ACUDAM, en 
què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat els dies 17, 18 i 19 de novembre 

de 2021, per dur a terme la III jornada ACUDAM. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 

 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a ACUDAM, disposar del Teatre l’Amistat els dies 17, 18 i 19 de 
novembre de 2021, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 

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

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

l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 

substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 
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 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

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

 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19. 
Actualment Resolució  SLT/3090/2021, 14 d’octubre. 

-És obligatori l’ús de mascareta. 
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 
-Respectar aforament total 550 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

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

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 
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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 2021/879 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 
XURRERIA SR. MARB, EXP. 2334-400-2021 

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. R.B., M.A., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic. 

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

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern adopta els 

següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: R.B., M.A. 
 Nom Comercial: Xurreria  

 Ubicació: Av. del Canal – Ctra. Miralcamp 
 Metres lineals: 3 ml 
 Període autoritzat: de novembre de 2021 a febrer de 2022 
 Núm. Expedient: 2334-400-2021 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  
 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 

pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   
 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 

s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació 
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i 
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació 
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació 
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

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

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

 
3.- Condicions particulars de la llicència:  

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

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

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents: 
- Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal. 
- En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic. 
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Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19. 

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

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

edificat a nivell del sòl. 

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

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

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

2. 

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

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

 
17. PRP 2021/881 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 6/2021 
 
Vista la relació número 6/2021, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 

materials de construcció, que inclou 8 expedients i que importa la quantitat de 141,33 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 

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

 
18. PRP 2021/882 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS 

DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 6/2021 
 
Vista la relació número 6/2021, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 22 expedients i que importa la quantitat de 1.127,66 €. 

 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 

ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  

 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
19. PRP 2021/892 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 

2021/631. 
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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 4.754,08€ 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  
 

INF. 741 DATA 21/10/2021 RELACIÓ F/2021/631 EXP.  1657-820-2021 4.754,08 €  

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  4.754,08 euros de les 
relacions de factures següents: 
  

F/2021/631 4.754,08 €  

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
20. PRP 2021/877 SOL·LICITUD  DE M.L. R. B., AUTORITZACIÓ PER A LA 

TRANSLACIÓ DE RESTES DEL NÍNXOL NÚM. 2.498 FILA 4ª AL 2.496 FILA 2ª, 

DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. R.B., M.L., a fi i efecte de procedir a la 

translació de les restes del nínxol núm. 2.498 fila 4ª al 2.496 fila 2ª, del Cementiri 

Municipal. 

 

Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix 

cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 

de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus 

membres 

ACORDA: 

 

Primer.- Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 2.498 fila 4ª al 2.496 fila 2ª, 

del Cementiri Municipal. 

 

Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació 

directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.  

 

Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 
21. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 

 
No se’n presenta cap. 
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i trenta 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, la Secretari acctal., que en dono fe. 

 

 


