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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 3 de març de 2022. 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. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon 
Teixidó Peraire. 
 

Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora, Sra. Ana Maria Carné Baiget. 
 
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 2022/189 ACTES URBANÍSTICS  
 
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes urbanístics per a l’execució 
d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació determinades pel Pla d’ordenació urbanística 

municipal de Mollerussa, vigent des de la seva publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 
2009 i examinats els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les 
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la 
Regidoria de Planificació Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 

 
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al llistat que es 
relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, 
havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el seu cas, 
s’especifiquen singularment.  
 
 

B)Expedient: 2436-16-2022 

Titular: M.A., B. 

Descripció:   PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES 26/2019 “PROJECTE 

BÀSIC I EXECUTIU D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 

CANTONERA” 

  

Emplaçament: C/ GE5MANS CASTELLÓ, 1 

Ref. cadastral: 5307704CG2150N0001EZ 

 

*************************************************** 
 
 
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 
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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: 3043-1-2022 

Titular: A.F., F. 

Descripció:   CREUAMENT DEL CARRER VILANOVA DE BELLPUIG I 

COL.LOCAR DOS TUBOS DE PVC DIAMETRE 63 PELS SERVEIS 

DE TELEFONIA 

Pressupost: 750,00 € 

Emplaçament: CARRER VILANOVA DE BELLPUIG, 6 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 
 
A)Expedient: 2410-12-2022 

Titular: H., M.B. 

Descripció:   CANVIAR RAJOLES DE LAVABO, ELIMINAR AIXETES, 

NETEJAR MAGATZEM I CANVIAR PORTES INTERIORS I 

PINTAR I RASCAR EL MAGATZEM. 

Pressupost: 807,46 € 

Emplaçament: Carrer BALMES, 71 

Ref. cadastral: 4808207CG2140N 0001 IJ 

 
 
 
A)Expedient: 2410-22-2022 

Titular: M.R., J.M. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. 

Pressupost: 3.750,00 € 

Emplaçament: Carrer GERMANS DE LA CREU BLANCA, 6 A 

Ref. cadastral: 4208402CG2140N0001LJ 

 
 
 
A)Expedient: 2410-24-2022 

Titular: V., L. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES:CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA.CANVIAR RAJOLES DEL 

BANY, I 5 PORTES D'INTERIOR ENGUIXAR 2 PARETS 

INTERIORS. 

Pressupost: SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  200,00 € 

RESTA OBRES: 280,00 

Emplaçament: Carrer, FRANCESC MIR 1, 1-2 

Ref. cadastral: 4308704CG2140N 0006 MX 

 
 
 
 
A)Expedient: 2410-25-2022 

Titular: MARPI ACTIUS SA 

Descripció:   MODIFICACIÓ DE VORERA PER ACCÉS A VEHICLES. 

Pressupost: 2.500,00 € 

Emplaçament: Carrer CAMI ARBECA 26 
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Ref. cadastral: 4503710CG2140S0001RW 

 
 
 

A)Expedient: 2410-26-2022 

Titular: G.M., M.C. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVIAR 

LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA. 

Pressupost: 2.047,01 € 

Emplaçament: Plaça MAJOR 16 

Ref. cadastral: 4608508CG2140N 0001 XJ 

 
 

A)Expedient: 2410-27-2022 

Titular: C.C., B. 

Descripció:   TREURE UNA ESCALA DEL LAVABO I CANVIAR RAJOLES. 

Pressupost: 2.800,00 € 

Emplaçament: AVINGUDA BALAGUER, 23 

Ref. cadastral: 4615508CG2141N 0001 LA 

 
 

A)Expedient: 2410-28-2022 

Titular: S.P., S. 

Descripció:   REFORMA DE BAÑO Y COCINA. 

Pressupost: 4.250,00 € 

Emplaçament: PLAZA MANUEL BERTRAND 18, 1-B 

Ref. cadastral: 4509803CG2140N 0004 TB 

 
 

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

 
Segon.- 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.  
 
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 430,50€. 

 

3. PRP 2022/174 CANVI DE NOM DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS. EXP. NÚM. 

2575-3-2022. DESBALLESTAMENT DE VEHICLES FORA D’ÚS. EMPLAÇAMENT: 

CTRA. TORREGROSSA KM. 2,2. 

 

Atesa la sol·licitud de canvi de nom de la llicència d’activitats relativa a l’expedient 

següent: 

 

EXPEDIENT D’ACTIVITAT NÚMERO: 2575-3-2022 
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Titular de l’activitat: DESBALLESTAMENTS I GRUES FERNANDEZ SL 

Denominació: desballestament de vehicles fora d’ús 

Emplaçament: Ctra. Torregrossa, km. 2,2 

Anterior titular: Esteban Fernandez Puertas (Exp.2553-8-2019) 

 

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 el canvi de nom de la llicència d’activitats núm. 2575-3-2022 a 

Desballestaments i Grues Fernández, SL, 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 24 de febrer de 2022, les quals s’incorporen com a part integrant de la llicència, i que 

són les següents: 

 

“INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ: LLICÈNCIA ACTIVITATS 

 

TITULAR:                   DESBALLESTAMENTS I GRUES FERNANDEZ SL 

ACTIVITAT:               DESBALLESTAMENT DE VEHICLE FORA D’ÚS 

EMPLAÇAMENT:        Ctra. Torregrossa núm. 2,2    Mollerussa 

EXPEDIENT:              2553-8-2019 

ANTERIOR TITULAR: ESTEBAN FERNANDEZ PUERTAS (EXP. 2553-8-2019) 

 

NOVA ACTIVITAT              MODIFICACIÓ              CANVI DE NOM   X            

 

En el T.M. de Mollerussa, el dia 24 de febrer de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 

municipal, atesa la documentació presentada referida a la llicència municipal 2575-3-2022 

de canvi de nom de la llicència concedida a nom de Esteban Fernàndez Puertas (exp. 

2553-8-2019).   

Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament 

pels transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la 

subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o 

l’autorització per a l’exercici de l’activitat. 

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.   

 

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 
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indicades corresponen a: R12: intercanvi de residus per a sotmetre’ls a qualsevol 

de les operacions numerades de R1 a R11. 
 
Residus a gestionar 

Capacitat 
màxima de gestió 

anual 

      Capacitat 
emmagatzematge 

abans de 
descontaminar 

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

1.637 t/a (1.400 
u/a) 

5 t 

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

21 t/a (100 u/a) 

 

-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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 gas oil. 

- 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: 
Descripció  Classe  Codi  Producció  

Vehicles fora d’ús descontaminats i 
desballestats  

NP  160106  1.420,2 t/any 

Olis de motors  P  130205  6,5 t/any 

Anticongelant  P  160114  3,7 t/any 

Pneumàtics  NP  160103  17 t/any 

Bateries  P  160601  8,8 t/any 
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Catalitzadors  NP  160801  
160803  

5 t/any 

Vidre de VFU de finestres i parabrises  NP  160120  10,4 t/any 

Aigua oliosa/substàncies olioses  NP  130507  19,1 t/any 

Residu procedent de les aigües 
sanitàries  

NP  200304  3,8 t/any 

Altres residus:  

140601 P Gas de VFU 
140603 NP Líquid neteja parabrises / dissolvent neteja peces 
150202 P Absorbents i draps 

160107 P Filtres d’oli 
160113 P Líquid de frens 
170402 NP Alumini (descontaminació VFU) 
170411 NP Cables diferents dels especificats al codi 170410. 

 

- En el cas que es generin altres residus, caldrà gestionar-los d’acord amb les 

prescripcions establertes pel Decret 93/1999. 

- 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 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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: 

- DESBALLESTAMENT I GRUES FERNÀNDEZ, S.L. 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.  

- DESBALLESTAMENT I GRUES FERNÀNDEZ, S.L. 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. DESBALLESTAMENT I GRUES 

FERNÀNDEZ, S.L. 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. 

- DESBALLESTAMENT I GRUES FERNÀNDEZ, S.L. 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. 

- 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 RF-180, 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 NBE-CPI/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: 
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- 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 

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. 

 

Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm. 2553-8-2019. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
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Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns. 

 
 

4. PRP 2022/175 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-8-

2021. DESCRIPCIÓ: BAR RESTAURANT. EMPLAÇAMENT: PASSEIG DEL 

COMPOSITOR BEETHOVEN, 3, LOCAL 4. 

 

En data 19 de novembre de 2021, es presenta la comunicació de canvi de nom de 

l’exercici de l’activitat de bar restaurant, al Passeig del Compositor Beethoven, 3, local 4. 

 

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 canvi de nom de l’activitat següent: 

 

Número d’expedient: 2575-8-2021 

Titular: E.H., M. 

Denominació: bar restaurant (canvi de nom) 

Emplaçament: Passeig del Compositor Beethoven, 3, local 4 

 

Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2566-8-2019. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

 

Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  

 

INFORME RESOLUCIÓ 

 

TITULAR:                   E.H., M.            

ACTIVITAT:               BAR RESTAURANT       

EMPLAÇAMENT:         Passeig Beethoven núm. 3  local 4 Mollerussa 

ANTERIOR TITULAR: Ariel Roberto Torres (exp. 2566-8-2019) 

EXPEDIENT:               2575-8-2021  (anterior pendent 2566-8-2019) 

 

NOVA ACTIVITAT              MODIFICACIÓ                     CANVI DE NOM  X            

 

En el T.M. de Mollerussa, el dia 24 de febrer de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 

municipal, atesa la documentació presentada i l’acta de comprovació de data recent 

referida a la llicència municipal 2575-8-2021 de canvi de nom de l’expedient de llicència 

d’activitats a nom de Ariel Roberto Torres (exp. 2566-8-2019).   

Es verifica el projecte tècnic redactat per Josep Maria Serveto Figueras en data novembre 

de 2019, l’annex al projecte de 19.11.2021, el certificat tècnic comunicació activitats 

signat en data 05.11.2019 i el certificat de desmuntat del fals sostre de l’altell de 

16.02.2022. 

Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament 

pels transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la 
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subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o 

l’autorització per a l’exercici de l’activitat. 

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 

emesa per l’Agència de Protecció de la Salut. 

-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES 

PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:  

- BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot 

disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar  al públic, mitjançant 

preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.  

- RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de 

menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars 

i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.    

-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:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 

Valors límit d’immissió en 

dB(A) 

 

Ld(7 h – 

21 h) 

Le(21 h – 23 

h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA 

(B) 
   

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial 

amb activitats i/o infraestructures de 

transport existents 

60 60 50 

 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  

segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 

confrontant 
Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 

Le(21 h – 

23 h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 

residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 

d’oficines 

Despatxos 

professionals 
35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, 

audició i exposició 
30 30 30 
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- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer 

controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal 

d’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. 

- Olis cuina: magatzematge adequat i a gestor autoritzat, 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 

- La campana extractora de la cuina disposarà d’un sistema d’extinció automàtic. 

- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en 

situacions de risc. 

-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 

- Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres 

cures, malaltia o crisi sobtada. 

- Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.  

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es 

regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i 

de les activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a 

partir  de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, 

perllongable mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant 

horaris especials en períodes de vacances i en determinades festivitats. 

- Aforament màxim permès de l’establiment: 77 persones (35 a la planta baixa i 

42 a l’altell). 

- Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.  

- Compliment de la normativa d’accessibilitat a l’establiment. 

- Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia 

d’espectacles públics  i activitats recreatives. 

- Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 

d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives.  

- Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb 

les quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010. 

- Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 

112/2010.   

- Disposició de fulls de reclamacions. 

- El desguàs de la màquina de climatització estarà vehiculat de forma adequada 

fora de la via pública. 
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- Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria 

de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament 

d’alcohol als menors d’edat. 

- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb 

reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, gas, 

climatització, etc. 

- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.   

-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 

4 ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM  REALITZADA.” 
 

5. PRP 2022/177 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA ENTRE EL PASSEIG DE LA SARDANA I 
L’AVINGUDA DE LA PAU EL DIA 12 DE MARÇ DE 2022 

 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què 
demana autorització per instal·lar una carpa entre el Passeig de la Sardana i l’Avinguda de la Pau el 
dia 12 de març, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 21.02.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què demana 

autorització per instal·lar una carpa entre el Passeig de la Sardana i l’Avinguda de la Pau el dia 12 de 
març, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 

 
Segon. S’estableixen les condicions següents: 

 S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en 
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de 
febrer setembre, 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 les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

 S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de 
facilitar gel hidroalcohòlic al client. 

 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades. 
 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
 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.-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa 

vigent i en la futura. 
 
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
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Cinquè. 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. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 

 
 
6. PRP 2022/178 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA ENTRE EL PASSEIG DE LA SALLE I EL 

CARRER FERRER I BUSQUETS EL DIA 26 DE MARÇ DE 2022 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què 

demana autorització per instal·lar una carpa entre el Passeig La Salle i el Carrer Ferrer i Busquets el 
dia 26 de març, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 21.02.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què demana 
autorització per instal·lar una carpa entre el Passeig La Salle i el Carrer Ferrer i Busquets el dia 26 de 
març, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
Segon. S’estableixen les condicions següents: 

 S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en 

vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de 
febrer setembre, 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 les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

 S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de 
facilitar gel hidroalcohòlic al client. 

 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades. 

 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
 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.-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa 
vigent i en la futura. 

 
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 

activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 
Cinquè. 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. 
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Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
7. PRP 2022/179 SOL·LICITUD COLECTIVIDAD DE REGANTES NUM. 13 DE LOS CANALES 

DE URGEL, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE 
DE L’AMISTAT EL DIA 21 DE MARÇ DE 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Colectividad de Regantes núm. 13 de los Canales 
de Urgel, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre de l’Amistat el dia 21 de març 
de 2022, 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 14.02.2022 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 Colectividad de Regantes núm. 13 de los Canales de Urgel, la utilització de la 
sala 2 de l’Amistat el dia 21 de març de 2022, 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.  

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/254/2022, de 9 de febrer, i de les futures modificacions 
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

 Ús obligatori mascareta. 
 Respectar aforament. Màxim 20 persones. 
 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a 

l’entrada de la instal·lació 

 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 
 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. 
 
8. PRP 2021/181 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

AUTORITZACIÓ PER A PODER DISPOSAR DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 27 
D’ABRIL DE 2022. PER PART DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. 
EXPEDIENT 1599- 16-2022.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., en representació de l’Agrupació Sardanista 
de Mollerussa, en què demana autorització per poder disposar de la Plaça de l’Ajuntament el dia 27 
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d’abril de 2022 des de les 17:00 i fins a les 21:00h, per dur a terme una ballada de sardanes per tal 
de celebrar la diada de la Mare de Deu de Montserrat. 
 
 També sol·licita: 
. 1 escenari de 10x6. 
. Punt de llum.  

. 100 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 a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, l’ús de la Plaça de l’Ajuntament el dia 27 
d’abril de 2022, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 
 

 1 escenari de 10x6 

 Punt de llum  
 100 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. 

 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. 
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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’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en el moment 
de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, 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 les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

-Tenir accés a farmaciola. 
-Es prohibeix fer foc. 
-Tenir assegurança R.C. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 
-Respectar aforament total 100 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 

competents als efectes oportuns. 

 
9. PRP 2022/182 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER CELEBRAR LA 42a EDICIÓ DE L’APLEC DE LA SARDANA AL 
PARC MUNICIPAL I PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE EL DIA 28 DE MAIG DE 2022. PER 
PART DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 32-2022.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., en representació de l’Agrupació Sardanista 

de Mollerussa, en què demana autorització per a poder celebrar l’aplec de la sardana al Parc 
Municipal i Pavelló 11 de Setembre, el dia 28 de maig de 2022. Demana poder fer servir el pavelló 
11 de Setembre des de les 09:00h del dissabte dia 28 i fins a les 02:00h del diumenge dia 29, per a 
poder realitzar el muntatge i seguidament el tradicional sopar i ballada nocturna de l’Aplec de la 
Sardana. També demana ocupar una part del Parc Municipal des de les 09:00 i fins a les 21:00h per 
a poder muntar i seguidament dur a terme la ballada de l’Aplec de la Sardana. 

 
Sol·licita el suport de la brigada municipal en el muntatge de taules i cadires i el suport d’un 
encarregat del pavelló per la megafonia, obertura i tancament de la instal·lació. 
 
També sol·licita:  
 

 40 taules i 240 cadires al pavelló 11 de Setembre pel sopar. 

 L’ús de la megafonia del pavelló 11 de Setembre. 
 200 cadires al Parc Municipal per la ballada de tarda. 
 1 escenari de 8 mts. Lineals x 4.mts. de fons al Parc Municipal. 
 1 punt de llum al Parc Municipal al costat de l’escenari. 

 1 escenari de 14 mts. Lineals x 4 mts. de fons al Pavelló 11 de Setembre. 
 

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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, l’ús del Parc Municipal i Pavelló 11 de 
Setembre el dia 28 de maig de 2022, per a l’activitat descrita. 

 
També l’ús del següent material: 

 
 40 taules i 240 cadires al pavelló 11 de Setembre pel sopar. 
 L’ús de la megafonia del pavelló 11 de Setembre. 
 200 cadires al Parc Municipal per la ballada de tarda. 

 1 escenari de 8 mts. Lineals x 4.mts. de fons al Parc Municipal. 
 1 punt de llum al Parc Municipal al costat de l’escenari. 
 1 escenari de 14 mts. Lineals x 4 mts. De fons al Pavelló 11 de Setembre. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
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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 

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

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

fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  
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CONDICIONANTS 

-S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en el moment 
de la celebració de les activitats. Actualment RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, 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 les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració 
de l’activitat. 

-Tenir accés a farmaciola. 
-Es prohibeix fer foc. 
-Respectar les instal·lacions. 
-Tenir assegurança R.C. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
-Respectar aforament total  
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

previst en aquest acord. 

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

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

competents als efectes oportuns. 

 
10. PRP 2022/176 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER PODER FER ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT ELS DIES 23 I 
24 DE MARÇ DE 2022. PER PART  DEL  BANC DE SANG I TEIXITS. EXPEDIENT 1599- 

45-2022  
 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., A.J. en representació del Banc de Sang i 
Teixits, en què demana autorització per fer ús de la sala de ball de l’Amistat els dies 23 i 24 de març 

de 2022, des de les 17:00 i fins les 21:00h, per dur a terme la campanya de donació de sang. 

Sol·licita la reserva de l’espai per poder estacionar la furgoneta davant el teatre l’Amistat. 
 
També sol·licita: 7 taules i 25 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: 
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Primer. Autoritzar al Banc de Sang i Teixits, la utilització de la sala de ball de l’Amistat els dies 23 i 
24 de març de 2022, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 
 
 7 taules 

 25 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. 

 

 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. 
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 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 

- Compliment RESOLUCIÓ SLT/254/2022, de 9 de febrer, i de les futures modificacions normatives que hi puguin 
haver en matèria de control de la Covid-19. 

-Aforament 35 persones. 

-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112 
 

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

l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

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

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

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

competents als efectes oportuns. 

 

11. PRP 2022/125 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334- 44-2022  

 
 
En data 3 de febrer de 2022, la Sra. R.R., F. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a 

l’establiment “La Plaça”. 

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 municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 
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La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 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: 2334-44-2022 
- Titular peticionari: R.R., F. 

- Nom comercial: “La Plaça” 

- Ubicació: Av. De La Pau, 18 
- Metres quadrats: 57 m2  
- Període autoritzat: de gener a desembre de 2022 
- Si es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre segons plànol aportat. 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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. Conseqüentment les sol·licituds de llicències d’ocupacions 
de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de l’ocupació 

- 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. 

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser revocada, 
sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès públic, per 
ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de persones i/o vehicles, 
o per l’ús abusiu que se’n fes. 

 

3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 
 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 
 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 

d’ocupació temporal i precària. 
 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 

que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 

condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 
 Respectar els horaris que es fixin. 

 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 
puguin incloure per raons d’interès públic. 

 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat 
del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas 
caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades 
taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte autorització expressa en espai 
habilitat a tal efecte. 

 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic per 
les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 

 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
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 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments o 

altres serveis 
 públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva ocupació. 
 Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, derivats 

de la seva utilització. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 

tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableix el següent: 

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 

normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  Excepcionalment, i 
en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament 
podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el 
descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en 
espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 

3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 

Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 

retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 

Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un 
màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, caldrà 
instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements de 

senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 

2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un 
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 
Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent 
a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
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2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 

específica. 
 
Ocupacions situades als passeigs: 
1. A la part central dels passeigs 

a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues ocupacions 

confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada 
mínima. 
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 

3. En els passeigs amb porxos: 
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos. 
Només estaran permesos els para-sols. 
 
Ocupacions situades a les places: 

1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de 
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma general 

l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una línia paral·lela 
separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de la plaça a l’espai 
que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa justificada es podrà 
autoritzar una profunditat superior. 
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 

superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació d’espais 
o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet la 
possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 

Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 
la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques, 

lúdiques o esportives. 

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es 
podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un 
cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 

condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 
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- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 8017 
– 8024 –8025 – 8028 – 8029 
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , para-

vents i vetlladors: 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 
etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o missatges 
publicitaris de cap tipus. 

- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 
composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 

Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions d’elaboració o 
manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 
etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements 

protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 
Espai entre ocupacions 
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 

2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots 

els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que 
permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en 
funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 

Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- 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. 

Sisè.- 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. 

 
12. PRP 2022/126 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334- 39-2022  
 
En data 1 de febrer de 2022, la Sra. C.R., V. 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 “L’Avinguda”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 
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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 municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 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: 2334-39-2022 
- Titular peticionari: C.R., V. 
- Nom comercial: “L’Avinguda” 

- Ubicació: Av. Del canal, 7 
- Metres quadrats: 44 m2  
- Període autoritzat: de gener a desembre 2022 

- Si es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 
l’altre segons plànol aportat.  

2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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. Conseqüentment les 
sol·licituds de llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de 
preveure el termini de l’ocupació 

- 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. 

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser 
revocada, sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons 
d’interès públic, per ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit 
de persones i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes. 

 

3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 
 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 
 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 

d’ocupació temporal i precària. 

 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 
que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 
 Respectar els horaris que es fixin. 
 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

puguin incloure per raons d’interès públic. 
 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat 

del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas 
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caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades 
taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte autorització expressa en espai 
habilitat a tal efecte. 

 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic per 
les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 

 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 

 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments o 

altres serveis 
 públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva ocupació. 

 Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, derivats 
de la seva utilització. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa per 

l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableix el següent: 

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  Excepcionalment, i 

en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament 
podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el 
descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en 
espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 

3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 

(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 

 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 

 
Ocupacions situades damunt la vorera: 

Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un 
màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, caldrà 
instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements de 
senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un 

espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
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Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent 
a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 

zona, per 
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 

senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 
específica. 
 

Ocupacions situades als passeigs: 
1. A la part central dels passeigs 
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues ocupacions 
confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada 
mínima. 

c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 
3. En els passeigs amb porxos: 

a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos. 

Només estaran permesos els para-sols. 
 
Ocupacions situades a les places: 
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de 
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma general 

l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una línia paral·lela 
separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de la plaça a l’espai 
que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa justificada es podrà 
autoritzar una profunditat superior. 
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 

quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació d’espais 
o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet la 
possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 

Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 

1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 
la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques, 
lúdiques o esportives. 
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
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3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es 
podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un 
cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 
condicions tècniques particulars: 

Taules i cadires: 
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 

- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 8017 
– 8024 –8025 – 8028 – 8029 
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , para-

vents i vetlladors: 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 
etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o missatges 
publicitaris de cap tipus. 
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 
composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 

Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions d’elaboració o 
manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 
etc) no ho permeten. 

- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements 
protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 

 
Espai entre ocupacions 
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 

2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots 
els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que 
permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en 
funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 

Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- 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. 

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió 
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 
13. PRP 2022/183 SOL·LICITUD DE MDTP DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
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Vista la instància presentada per T.P., M.D. en la qual sol·licita 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 de la senyora Montserrat Parramón Riu. 
 
ANTECEDENTS: 

 
En data 19 d’agost de 2021 va morir la senyora P.R., M.. 
 
En data 18 de febrer de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de presentació 

de la documentació fins al dia 19 d’agost 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, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a T.P., M.D. 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. 
 

 
14. PRP 2022/185 SOL·LICITUD DE NCD DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”. 
 
Vista la instància presentada per D.C., N. en la qual sol·licita 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 de la senyora Maria Carmen Castelló Burgués 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 7 d’octubre de 2021 va morir la senyora C.B., M.C.. 
 

En data 23 de febrer de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de presentació 
de la documentació fins al dia 7 d’octubre 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, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a D.C., N. 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. 
 

 
15. PRP 2022/188 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334- 38-2022  
 

 
En data 1 de febrer de 2022, el Sr. V.A., P. 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 “Krostó”. 

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 municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 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: 2334-38-2022 
- Titular peticionari: V.A., P. 
- Nom comercial: “Krostó” 

- Ubicació: Plaça major, 17 
- Metres quadrats terrassa: 20 m2  
- Període autoritzat: Gener i febrer 2022 
- No es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre segons plànol aportat  
2.- Condicions generals de la llicència:  

- 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. Conseqüentment les 
sol·licituds de llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de 
preveure el termini de l’ocupació 

- 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. 

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser 
revocada, sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons 
d’interès públic, per ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit 
de persones i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes. 
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3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 
 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 
 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 

d’ocupació temporal i precària. 

 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 
que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 

superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 
 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 
 Respectar els horaris que es fixin. 
 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

puguin incloure per raons d’interès públic. 
 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat 

del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas 
caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades 
taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte autorització expressa en espai 
habilitat a tal efecte. 

 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic per 

les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 
 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments o 

altres serveis 
 públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva ocupació. 

 Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, derivats 
de la seva utilització. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 

terrasses i similars, s’estableix el següent: 

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  Excepcionalment, i 
en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament 
podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el 
descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en 
espais privats d’ús públic. 

2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 

d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 

autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
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En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 

terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un 

màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, caldrà 
instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements de 

senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un 
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 
Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent 

a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 

inclouran la 
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 

específica. 
 
Ocupacions situades als passeigs: 
1. A la part central dels passeigs 
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 

l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues ocupacions 
confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada 
mínima. 
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 

a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 
3. En els passeigs amb porxos: 
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos. 

Només estaran permesos els para-sols. 

 
Ocupacions situades a les places: 
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de 
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma general 
l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una línia paral·lela 
separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de la plaça a l’espai 
que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa justificada es podrà 

autoritzar una profunditat superior. 
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2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació d’espais 
o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet la 

possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 

la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques, 

lúdiques o esportives. 
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es 
podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un 
cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 

diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 
condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 

- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 8017 
– 8024 –8025 – 8028 – 8029 

- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , para-
vents i vetlladors: 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 
etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o missatges 
publicitaris de cap tipus. 

- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 
composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions d’elaboració o 
manipulació d’aliments o begudes. 

- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 
etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements 
protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 

Espai entre ocupacions 

1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots 
els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que 

permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en 
funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
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Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- 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. 

Sisè.- 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. 

 

16. PRP 2022/186 NORMATIVA ATRACCIONS FIRA DE SANT JOSEP, 2022 
 
La celebració de la Fira de Sant Josep, atenent la importància de l’esdeveniment firal, comporta una 
afluència molt significativa de visitants, circumstància que, conjuntament amb  l’atractiu propi 
vinculat amb l’activitat firal principal, propicia que al redós d’aquesta es generi una activitat lúdica de 
gran importància, aspecte aquest que assoleix la seva identificació amb les atraccions o “firetes”, 
que s’instal·len en una part de l’àmbit que ocupa la fira. 

 
El nombre considerable d’aquest tipus d’atraccions, la varietat que suposen, el fort lligam amb la 
mateixa Fira i sobretot la significativa afluència de persones, majoritàriament menors, fa que les 
mesures de seguretat siguin cada cop més  exigents; alhora, resulta imprescindible establir una 
regulació que abasti, no tan sols les condicions de caràcter tècnic que han de reunir, sinó també 
unes normes que permetin regular la seva instal·lació, fixant les condicions legals, el nombre 

d’atraccions, els espais on s’han de situar, l’adjudicació de les autoritzacions, i quantes 
circumstàncies permetin ordenar, de la forma més correcta possible, aquest parc lúdic; això, sense 
obviar la tradició i el bon nom de la Fira de Sant Josep. 
 
Atenent, doncs, a aquesta realitat, la Regidoria responsable de Mercats i Fires, proposa que 
s’estableixi una normativa que reguli les atraccions de la Fira de Sant Josep, per aplicar ja a la 
present edició de 2022.  

 
En conseqüència, un cop estudiada la qüestió plantejada; considerant tot el que s’ha exposat, i 
consultat l’OAM Fira de Mollerussa, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats pròpies, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Aprovar  la NORMATIVA per a les ATRACCIONS a aplicar a la FIRA DE SANT JOSEP, 2022, 
següent: 

 
1.- Àmbit d’aplicació:  
 
Aquestes normes s’aplicaran a les instal·lacions provisionals del Parc d’atraccions “Fira de Sant 

Josep” següents:  
 

 ATRACCIONS mecàniques i inflables i similars 
 Instal·lacions tipus BAR 
 Instal·lacions tipus CASETES  
 
 
2.- Normativa de naturalesa jurídica: 
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a)  Els peticionaris d’autorització hauran de presentar, en allò que procedeixi en funció de la 
instal·lació provisional, la documentació següent: 
 
 
 
 Fotografia de l’atracció o caseta 

 DNI / NIF de la persona sol·licitant  
 Justificant pagament últim rebut Autònoms (2022) 
 Declaració Censal (antic IAE) 
 Assegurança Responsabilitat Civil actualitzada (Pòlissa i rebut) 

 Certificat de garantia de revisió dels extintors 
 Certificat d’instal·lació elèctrica encara que sigui amb generador 
 Informe tècnic instal·lació gas butà 

 Informe tècnic, visat pel Col·legi d’ Enginyers Tècnics Industrials de l’atracció i també el de la 
caseta 

 Llibre o manual d’ús 
 Carnet de manipulació d’aliments 
 Informe d’assentament 
 
b) Els documents esmentats hauran de coincidir obligatòriament amb les dades personals que 

figuren en la instància presentada i amb les de l'atracció o aparell  que se sol·licita, així com també 
amb les mides que es demanen. Qualsevol canvi no serà admès si no va acompanyat de la 
documentació que el justifiqui, encara que es tracti de traspassos de titularitat. 
 
c) Les peticions o actuacions que vulnerin alguna d'aquestes normes no seran acceptades sota cap 
concepte 

 
3.- Normes per a adjudicar els espais aplicables a l’edició de la Fira de Sant Josep 2022: 

 
a) L’àmbit habilitat per a les instal·lacions provisionals serà el que figura en el plànol annex a la 
proposta (que s’incorpora a l’expedient).  
 
b) Els dies de funcionament seran del 11 al 20 de març, havent de quedar totalment lliure el recinte 

el dia 21. 
 
c) El nombre màxim d’instal·lacions provisionals del tipus ATRACCIONS (mecàniques i inflables i 
similars) es limita a 48. 
 
d) Per a adjudicar els espais s’aplicarà el procediment i criteris següents: 
 

 L'adjudicació de parcel·les per a les atraccions s’efectuarà el dia 24 de febrer de 2022 al vestíbul 
del Teatre l’Amistat de Mollerussa, a partir de les 09.00 hores. 

 
 L'adjudicació de parcel·les per a les casetes s’efectuarà el dia 25 de febrer de 2022 al vestíbul 

del Teatre l’Amistat de Mollerussa, a partir de les 09.00 hores. 

 

 La NO ASSISTÈNCIA a l'acte de l'adjudicació implicarà la pèrdua de reserva de l’espai sol·licitat. 
 
 L'antiguitat del propietari i de cada atracció seran tingudes en compte per escollir el lloc. No 

obstant, comprovada aquesta antiguitat, es podrà canviar l'atracció sempre que ocupi igual o 
menys metres que l'anterior i es faci l’oportuna reserva, pel proper any, de l’espai ocupat de 
menys, abonant el 10% del seu import. 
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 Si es donés el cas d'engany o suplantació de personalitat per alterar aquest ordre -degudament 
comprovat- el responsable perdrà tots els seus drets reconeguts i passarà a ocupar l'última plaça 
en el llistat de sol·licituds, sense dret a cap reclamació. 

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

import. 

 
 Les atraccions que per les seves característiques precisen reserva d'espai de vol, hauran de 

declarar-lo i cotitzar pel total d'espai reservat. 
 

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

 

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

 
 El pagament s’haurà de fer efectiu íntegrament en el moment de l’adjudicació. 
 
e) Si un cop finalitzada l'adjudicació de parcel·les per a les atraccions i casetes, restessin espais 
lliures, la Regidoria de Mercats i Fires, podrà adjudicar-los  a aquells peticionaris que n’haguessin 

estat exclosos inicialment, tenint en consideració els criteris següents: 
 
1) tindran preferència les atraccions que compleixen els criteris següents: 
 
- Que les atraccions suposin variació i/o novetat respecte les adjudicades, per tal d’afavorir la 

varietat i evitar multiplicitat sobre l’oferta.  

- Que es tracti d’un tipus d’atraccions que possibilitin la major rotació dels usuaris. 
 

 
2) Exclusions 
 
- Restaran excloses les atraccions en les quals hi concorrin alguna de les peculiaritats següents:  
- Que tinguin unes característiques inapropiades per estimar-se un risc evident en el seu ús. 

- Que el titular no hagi estat sotmès en els darrers dos anys a cap expedient de revocació 
d’autorització  

 
3) Si s’estima adient, l’adjudicació s’efectuarà per sorteig entre aquelles sol·licituds que reuneixin els 
criteris esmentats en els apartats anteriors.  
 
4. Normes de caràcter general 

 
 Cal que siguin respectats rigorosament els espais de separació senyalats pels Tècnics Municipals 

entre les casetes o les atraccions. 
 
 La ocupació d'un espai superior al declarat, una vegada comprovat degudament, serà sancionat 

amb un recàrrec del 10% afegit al preu dels metres ocupats de més, o amb la pèrdua de 

l'antiguitat pels anys successius, si no es fes efectiu el seu import. 
 
 El propietari d’una atracció amb antiguitat que no pugui instal·lar-la, per causa sobrevinguda, té 

dret a la reserva, per a l’any vinent, de l’espai ocupat per aquesta atracció, sense menyscapte de 
la seva antiguitat, abonant el 10 % de l’import de la superfície que ocupa una vegada muntada. 
No es podrà demanar una nova reserva, per a la mateixa atracció, fins passats 3 anys. 

 

 El titular causant d'una mala actuació podrà ser sancionat per l'Ajuntament amb la revocació de 
l’autorització i amb la pèrdua de l'antiguitat i la exclusió durant dos anys. 
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 Per motius de seguretat i d’interès públic, l’ajuntament podrà alterar la ubicació de les 

instal·lacions provisionals. 
 
5) Termini:  
 

S’admetran sol·licituds fins el mateix dia de l’adjudicació. Si un cop finalitzada l'adjudicació de 
parcel·les per a les atraccions i casetes, restessin espais lliures s’admetran més sol·licituds. 
 
Tota la documentació es presentarà abans del dia 07 del mes de març de cada any. El no 

compliment d’aquest termini sense causa justificativa, donarà lloc a l’inici d‘un expedient que pot 
comportar la pèrdua del lloc, prèvia audiència per un termini de 10 dies. 
 

6) Tarifes:  
 
Les tarifes que regiran les instal·lacions provisionals del Parc d’atraccions “Fira de Sant Josep 2022”, 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal vigent, carn les següents: 
 
 ATRACCIONS O APARELLS: 7,08 euros/m² de terreny ocupat en terra o en vol, quan els aparells 

així ho requereixin. 

 
 BARS, XURRERIES I SIMILARS: 35,39 euros/metre lineal amb un màxim d’amplada de 2,5 

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

de 2,5 metres, l’excés d’amplada es cobrarà a 2,00 euros/m². 

 
Segon.  Es delega expressament en el titular de la Regidoria responsable de Mercats i Fires, el 

desplegament dels acords adoptats i la oportuna difusió; així mateix, que es trameti còpia de la 
normativa aprovada i que es procedeixi a convocar els sol·licitants als actes d’adjudicació en els 

termes esmentats.  

 
17. PRP 2022/187 SOL·LICITUD DE Mª.C. G. CH., PER A LA CONCESSIÓ DRETS 

FUNERARIS NÍNXOL NÚM.  2.697 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
S’examina la petició presentada per Maria Carmen Grau Chimisana, vers l’adquisició de concessió de 
drets funeraris sobre el nínxols núm. 2.697 fila 3ª del Cementiri Municipal. 
 

Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a continuació es 
relaciona es trobava lliure de dret d’ús. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats 
i 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 i per unanimitat dels seus membres 
ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris sobre 
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 
indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 
 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 
2.697  3ª Maria Carmen Grau Chimisana  879,87 7,39 
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Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del 
títol acreditatiu. 
 
 
18. 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: 
 
18.1.- PRP 2022/197 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-2-2022 

 
Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari com en 

executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per 

aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu. 

 
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el disposat 

en l’article 71 LGT. 

 

Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant de 

qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic. 

 
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute 
tributari en els següents termes: 
 
Atès que ENDESA ENERGIA XXI, SLU té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a Taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i la volada de les vies publiques per import 
de 9.112,71 €. 

 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures a Endesa Energia XXI, SLU per 

import de 808,53 €. 

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
Pendent ingressar: 

Núm LID Objecte tributari Principal 
Recàrrec 

executiu 
TOTAL 

1965000022 
TAXA 1,5 % GAS  
-1r. trimestre 2019- 1.976,97 98,85 2.075,82 

1965000023 

TAXA 1,5 % GAS 

 -2n. trimestre 2019- 1.032,16 51,61 1.083,77 

1965000024 
TAXA 1,5 % GAS  
-3r. trimestre 2019- 1.420,55 71,03 1.491,58 
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Pendent pagar: 
 

N. de factura Data factura Import 

040044589344 0752 SPR001N0326989 01/09/2020 44,01 

040044589344 0767 SPR001N0363249 28/09/2020 41,59 

040044589344 0771 SPR001N0399662 29/10/2020 62,02 

040044589344 0786 SPR001N0439609 26/11/2020 72,18 

040044589344 0790 SPR001N0478208 29/12/2020 93,59 

040044589344 0807 SPR101N0038221 02/02/2021 92,25 

040044589344 0811 SPR101N0075364 26/02/2021 51,45 

040044589344 0826 SPR101N0109226 25/03/2021 21,80 

040044589344 0830 SPR101N0147104 29/04/2021 27,94 

040044589344 0845 SPR101N0183862 27/05/2021 45,29 

040044589344 0851 SPR108N0000735 07/06/2021 12,91 

040044589344 0864 SPR101N0210387 09/07/2021 39,81 

040044589344 0879 SPR101N0240772 28/07/2021 56,05 

040044589344 0883 SPR101N0279458 26/08/2021 147,64 

  TOTAL 808,53 

 
 
A compensar: 
 

Pendent ingressar Pendent pagar A compensar Import LID pendent 

9.112,71 808,53 808,53 8.304,18 

 
Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament 
General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran 
extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a 
favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin. La compensació 

s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari. 
 
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici. 

 
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre ENDESA ENERGIA XXI, SLU i 
aquest Ajuntament, per import total de 808,53 €, atès que concorren els requisits establerts en la 
normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les obligacions existents amb 

2265000011 
TAXA 1,5 % GAS  
-4T. TRIMESTRE 2021- 79,08 0,00 79,08 

2266000012 

TAXA 1,5 % ELECTRICITAT -4T. 

TRIMESTRE 2021- 4.382,46 0,00 4.382,46 

 TOTAL 8.891,22 221,49 9.112,71 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR, segons el següent 
desglossament, 
 
 
 

N. de factura 
Data 
factura 

Import 
factura 

Import a 
compensar 

Import 
pendent  

040044589344 0752 SPR001N0326989 01/09/2020 44,01 44,01 0,00 

040044589344 0767 SPR001N0363249 28/09/2020 41,59 41,59 0,00 

040044589344 0771 SPR001N0399662 29/10/2020 62,02 62,02 0,00 

040044589344 0786 SPR001N0439609 26/11/2020 72,18 72,18 0,00 

040044589344 0790 SPR001N0478208 29/12/2020 93,59 93,59 0,00 

040044589344 0807 SPR101N0038221 02/02/2021 92,25 92,25 0,00 

040044589344 0811 SPR101N0075364 26/02/2021 51,45 51,45 0,00 

040044589344 0826 SPR101N0109226 25/03/2021 21,80 21,80 0,00 

040044589344 0830 SPR101N0147104 29/04/2021 27,94 27,94 0,00 

040044589344 0845 SPR101N0183862 27/05/2021 45,29 45,29 0,00 

040044589344 0851 SPR108N0000735 07/06/2021 12,91 12,91 0,00 

040044589344 0864 SPR101N0210387 09/07/2021 39,81 39,81 0,00 

040044589344 0879 SPR101N0240772 28/07/2021 56,05 56,05 0,00 

040044589344 0883 SPR101N0279458 26/08/2021 147,64 147,64 0,00 

  TOTAL 808,53 808,53 0,00 

 

  
IMPORT LID PENDENT IMPORT A COMPENSAR IMPORT PENDENT ACTUAL 

Núm LID Objecte tributari Principal 
Rec. 

Exe. 
TOTAL Principal 

Rec. 

Exe. 
TOTAL Principal 

Rec. 

Exe. 
TOTAL 

1965000022 
TAXA 1,5 % GAS  

1.976,97 98,85 2.075,82 770,03 38,50 808,53 1.206,94 60,35 1.267,29 
-1r. trimestre 2019- 

1965000023 
TAXA 1,5 % GAS 

1.032,16 51,61 1.083,77       1.032,16 51,61 1.083,77 
 -2n. trimestre 2019- 

1965000024 
TAXA 1,5 % GAS  

1.420,55 71,03 1.491,58       1.420,55 71,03 1.491,58 
-3r. trimestre 2019- 

2265000011 
TAXA 1,5 % GAS  

79,08 0,00 79,08       79,08 0,00 79,08 
-4T. TRIMESTRE 2021- 

2266000012 

TAXA 1,5 % 

ELECTRICITAT        

-4T. TRIMESTRE 2021- 

4.382,46 0,00 4.382,46       4.382,46 0,00 4.382,46 

  TOTAL 8.891,22 221,49 9.112,71 770,03 38,50 808,53 8.121,19 182,99 8.304,18 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 
 

 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, 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. 
 

 


