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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 17 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. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. 
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 

Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 
 

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

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

unanimitat dels presents.  

 
 
2. PRP 2022/213 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 2436-177-2021 

Titular: M.F., J. 

Descripció:   PROJECTE BASIC I EXECUTIU  DE DOS HABITATGES UNIFAMILIARS 

AÏLLATS 

Pressupost: 874.301,54 € 

Emplaçament: CARRER MESTRE ENRIC SUBIRÓS,15-19      

Ref. cadastral: 203207CG2140S0001IW,4203206CG2140S0001XW,4203205CG2140S0

001DW 

 
*************************************************** 
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Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat 
que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les 
que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 
A)Expedient: 3043-3-2022 

Titular: A.F., F. 

Descripció:   CONNEXIÓ D’ESCOMESA DE CLAVEGUERAM A LA XARXA 

PÚBLICA 

Pressupost: 400,00 

Emplaçament: Carrer VILANOVA DE BELLPUIG, 5 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 
 
A)Expedient: 2410-33-2022 

Titular: B.A., M.T. 

Descripció:   CANVIAR PAVIMENT CUINA 

Pressupost: 391,28 € 

Emplaçament: Avinguda Garrigues 3 

Ref. cadastral: 4403101CG2140S0001EW 

 
 
A)Expedient: 2410-36-2022 

Titular: CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES VILARÓ S.L. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 7.137,00 € 

Emplaçament: Polígon Ind. Pla d’Urgell, 34 

Ref. cadastral: 5094903CG2049N0001RR 

 
 

A)Expedient: 2410-37-2022 

Titular: V.H., I. 

Descripció:   REFORMA DE LA CUINA. 

Pressupost: 3.388,00 € 

Emplaçament: Carrer MESTRE ENRIC SUBIROS 26 

Ref. cadastral: 4004642CG2140s 0001 XW 

 
 
A)Expedient: 2410-38-2022 

Titular: SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.631,86 € 

Emplaçament: Carrer President Macià, 21 

Ref. cadastral: 4711407CG2141S0002WB 

 
 

A)Expedient: 2410-40-2022 

Titular: J.H., D. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 540,00 € 

Emplaçament: Carrer DOMENEC CARDENAL 35  1-1 
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Ref. cadastral: 4606808CG2140N 0008 IQ 

 
 

*********************************************************** 
 
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 26.522,48€. 

 
 
3. PRP 2022/94 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE 

PRIVAT DE SERVEIS D’INTERPRETACIÓ ARTÍSTICA DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
DEL TEATRE 2022 AMB L’ACTUACIÓ DE “CHICUELO”. 

 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de representació artística de 
l’espectacle musical amb l’actuació artística de Chicuelo amb el projecte “caminos” per la 
programació estable del teatre 2022 a l’Amistat de Mollerussa. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert als 

articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92312200-3 “Servicios proporcionados por 
autores, compositores, escultores, artistes dels espectáculo y otros artistas que trabajan 
individualmente”  establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 
2007. En conseqüència, la preparació i adjudicació del contracte està sotmesa al règim jurídic 

establert a la LCSP i els seus efectes, modificació i extinció al dret privat, d’acord amb allò que 
disposa l’article 26.2 de la mateixa llei.  
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
tramitar-se com a menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. 
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un 
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la 

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

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 

pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Vista la proposta de prestació del servei per part de TALLER DE MUSICS MANAGEMENT, SL amb el 
CIF: B60714599 en la representació de l’artista Chicuelo amb el projecte “caminos”, la qual declara 
que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les 

prestacions objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
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Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de contractació del CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS 
D’INTERPRETACIÓ ARTÍSTICA AMB EL PROJECTE “CAMINOS” DE CHICUELO DINS LA 
PROGRAMACIÓ ESTABLE DEL TEATRE 2022 A MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la 

despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 
220220000117. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de TALLER DE MUSICS 
MANAGEMENT SL amb el CIF: B60714599 , en la representació de l’espectacle musical 

“caminos”: 
 

 La retribució del contracte:   4.235,00 € (IVA 21% inclòs). 
 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.  
 
 

 Termini d’execució del contracte: 
 

La representació tindrà llec el dia 12 de març de 2022. 
 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  
 
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per 

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

 Formalització del contracte:  

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

 
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 

 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
 
4. PRP 2022/207 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT TÈCNIC. 

EXPEDIENT NÚM. 2544-2-2022. DESCRIPCIÓ: ESTABLIMENT COMERCIAL BASAR. 

EMPLAÇAMENT: C/ FERRER I BUSQUETS, 8, LOCAL 1. 
 
En data 28 de gener de 2022 es presenta la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic de 
l’establiment dedicat a basar al carrer de Ferrer i Busquets, 8, local 1.  
 
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: 
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Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic següent: 
 
Número d’expedient: 2544-2-2022 
Titular: A.D., E.B. 
Denominació:  establiment comercial basar 
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 8, local 1 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Determinacions: 

- Superfície construïda total de 99 m2 i útil de 86 m2. 
 
 

 
5. PRP 2022/217 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA GRAN I LA SALA POLIVALENT DEL TEATRE 
DE L’AMISTAT DEL DIA 14 AL 20 DE MARÇ DE 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per el Patronat Fires de Mollerussa, en què demana 
autorització per utilitzar la sala gran i la sala polivalent del Teatre de l’Amistat del dia 14 al 20 de 

març, al matí, per realitzar-hi diferents actes i jornades tècniques de la Fira de Sant Josep. 
 
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 05.02.2021 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent 
en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització la sala del Teatre de l’Amistat del 
dia 14 al 20 de març, per realitzar-hi diferents actes i jornades tècniques de la Fira de Sant Josep 
 
Segon. Desestimar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització de la sala de ball en aquestes 
dates perquè està tancada per obres. 

 
Tercer. 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 
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les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim 
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i 
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per 

al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i 
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús 
un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

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

a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la 
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, 
equipaments o serveis. 

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

fiscal corresponent. 
Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

Condicions específiques: 

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

 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. 

 Respectar els espais assignats per al públic.  
 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a 

l’entrada de la instal·lació. 
 És obligatori l’ús de mascareta. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

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

 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 500 
 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 En cas d’emergència trucar al 112 
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Quart. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Cinquè. 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. 

 
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del previst 
en aquest acord. 
 

Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 

 
6. PRP 2022/218 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL DEL DIA 14 
AL 20 DE MARÇ DE 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per el Patronat Fires de Mollerussa, en què demana 
autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural del dia 14 al 20 de març, per realitzar-hi 

diferents actes i jornades tècniques de la Fira de Sant Josep. 
 
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 05.02.2022 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 al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització la sala d’actes del Centre Cultural del 
dia 14 al 20 de març, per realitzar-hi diferents actes i jornades tècniques de la Fira de Sant Josep. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

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

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

municipal prèvia. 

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

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

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

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons 

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

serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic. 

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

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

a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la 
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, 

equipaments o serveis. 
 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança 

fiscal corresponent. 
Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

en els actes.  
 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. 

 Respectar els espais assignats per al públic.  
 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a 

l’entrada de la instal·lació. 
 És obligatori l’ús de mascareta. 

 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 

 Respectar aforament total 199 

 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. 
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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. 
 
 

7. PRP 2022/219 SOL·LICITUD COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS 
D’URGELL, EN QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS PER AL DIA 11 DE MARÇ DE 2022 

 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R., A., en representació de la Comunitat General de Regants 
dels Canals d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça 1 d’octubre  per 
muntar-hi taules i carpes per realitzar-hi la pausa-cafè el dia 11 de març, amb motiu de la 20a 
Jornada de Reg i Futur que es durà a terme al Teatre de l’Amistat. 
 
Així mateix, demana que es reservi la zona d’aparcament situada davant del Teatre i se’ls faciliti 
tanques i 5 taules a la Pl. 1 d’octubre. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 03.03.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Sr. R., A., en representació de la Comunitat General de Regants dels Canals 

d’Urgell Catalunya, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça 1 d’octubre  per 
muntar-hi taules i carpes per realitzar-hi la pausa-cafè el dia 11 de març, amb motiu de la 20a 

Jornada de Reg i Futur que es durà a terme al Teatre de l’Amistat. 
 
S’acorda reservar la zona d’aparcament situada davant del Teatre i se’ls facilitarà tanques i 5 taules 
a la Pl. 1 d’octubre. 
 

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. 

 És obligatori l’ús de mascareta quan no es consumeixi i no es pugui respectar la distància de 

seguretat. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Aportar pòlissa i rebut RC 

 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 
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. 

 
8. PRP 2022/214 INTERCANVI DE PIANISTES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

MOLLERUSSA A CERVERA 
 

Atesa la proposta d'activitats per desenvolupar durant el curs 2021-22, presentada per l'equip 

directiu de l'Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué a la Regidoría d'Ensenyament. 

L'intercanvi de pianistes de l'Escola Municipal de Mollerussa a Cervera es realitzarà el proper 

diumenge 13 de març de 2022. 

Tot seguit s'exposa la següent informació a tenir en compte: 

1. Descripció de l'activitat: Intercanvi de pianistes amb el Conservatori de Cervera. 

2. Població: Cervera (Lleida). 

3. Adreça: Conservatori de Cervera , Carrer del Mestre Emili Pujol, 2, 25200 Cervera, Lleida 

4. Telèfon: xxxxxxxxx ( J.) i xxxxxxxxx (M.). 
5. Nombre d'alumnat que hi participa i característiques dels grups: 15 alumnes de piano d'edat 

entre 6 i 11 anys. 
6. Autorització dels pares: Comptem amb les autoritzacions dels pares 

7. Modalitat d'acolliment: Conservatori de Cervera de 9:00 a 14:00 

8. Mitjà de transport: anada amb tren i tornada amb vehicles particulars dels pares dels 

alumnes. 

9. Calendari del Viatge: les famílies portaran a l'alumnat participant a l'estació de tren de 

Mollerussa i aniran acompanyats pel professorat del Departament de polifònics (PIANO) fins 

10. a Cervera. Les famílies aniran a recollir a l'alumnat després del concert de clausura a 

Cervera el mateix 13 de març de 2022. 

11. Professors/es acompanyants: H., M., C., J., T., L.  i de V., A. 

12. Assegurança: L'aprovada per la regidoria d'ensenyament. 

 

Tenint en compte que per realitzar aquest intercanvi es demana la col·laboració amb 

l'acompanyament de tres mestres de l'escola i que les hores que s'emprin durant aquest viatge 

entren dins de les hores de dedicació al centre. 

Des de la Regidoria d'Ensenyament, es creu necessari sol·licitar una assegurança d'accidents. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 

Regidoria d’Educació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. AUTORITZAR l’Intercanvi de pianistes de l’ Escola Municipal de Música de 

Mollerussa a Cervera 
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Segon. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, per realitzar 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. 

 

Tercer. Notificar aquests acords a les persones interessades i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents. 

 

 

9. PRP 2022/215 XIII TROBADA DE PIANISTES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

DE MOLLERUSSA A CERVERA 
 

Atesa la proposta d’activitats per desenvolupar durant el curs 2021-22, presentada per l’equip 

directiu de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué a la Regidoria d’Ensenyament. 

 

La XIII Trobada de pianistes de l’Escola Municipal de Mollerussa a Cervera es realitzarà el proper 

dissabte 12 de març de 2022. 

 

Tot seguit s’exposa la següent informació a tenir en compte: 

 

1. Descripció de l’activitat: Trobada de pianistes amb les escoles municipals de música de 

Mollerussa, Balaguer i Tàrrega i els Conservatoris municipals de música de Lleida i Cervera 

2. Població: Cervera (Lleida). 

3. Adreça: Conservatori de Cervera , Carrer del Mestre Emili Pujol, 2, 25200 Cervera, Lleida 

4. Telèfon: xxxxxxxxx ( J.) i xxxxxxxxx (M.). 

5. Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 15 alumnes de piano 

d’edat entre 11 anys a 17 anys. 

6. Autorització dels pares: Comptem amb les autoritzacions dels pares 

7. Modalitat d’acolliment: Conservatori de Cervera de 9:00 a 14:00 

8. Mitjà de transport: anada amb tren i tornada amb vehicles particulars dels pares dels alumnes. 

9. Calendari del Viatge: les famílies portaran a l’alumnat participant a l’estació de tren de 

Mollerussa i aniran acompanyats pel professorat del Departament de polifònics (PIANO) fins a 

Cervera. Les famílies aniran a recollir a l’alumnat després del concert de clausura a Cervera el 

mateix 12 de març de 2022. 

10. Professors/es acompanyants: H., M., C., J., T., L.  i de V., A. 

11. Assegurança: L’aprovada per la regidoria d’ensenyament. 

 

Tenint en compte que per realitzar aquest intercanvi es demana la col·laboració amb 

l’acompanyament de tres mestres de l’escola i que les hores que s’emprin durant aquest viatge 

entren dins de les hores de dedicació al centre. 

 

Des de la Regidoria d’Ensenyament, es creu necessari sol·licitar una assegurança d’accidents. 

 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 

facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 

Regidoria d’Educació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
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Primer. AUTORITZAR la XIII Trobada de pianistes de l’Escola Municipal de Música de 

Mollerussa a Cervera. 

 

Segon. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, per realitzar 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. 

 

Tercer. Notificar aquests acords a les persones interessades i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents. 

 
10. PRP 2022/200 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DELS PAVELLONS 11 DE SETEMBRE, PISTA DE 
HOQUEI DEL PAVELLÓ FIRAL, CAMP DE FUTBOL 7, INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA 

POMPEU FABRA  I L’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA  DES DEL DIA 
26 DE JUNY AL 9 DE JULIOL  DE 2022. PER PART DEL CLUB PATÍ MOLLERUSSA. 
EXPEDIENT 1599- 53-2022.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.C., E. en representació del Club Patí Mollerussa, en 
què demana autorització per a poder fer ús dels Pavelló 11 de Setembre, pista de hoquei del Pavelló 

Firal, Camp de Futbol 7, instal·lacions de l’Escola Pompeu Fabra i l’accés a les piscines municipals 
des del dia 26 de juny al 9 de juliol de 2022, per dur a terme el Campus de Hoquei Estiu 2022. 
 
També sol·licita: les lliteres i matalassos de l’Ajuntament, 20 taules de fusta de fira Mollerussa 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte 
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents: 

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb 
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Club Patí Mollerussa, la utilització de les instal·lacions sol·licitades, del dia 26 
de juny al 9 de juliol de 2022, per a l’activitat descrita. 
 

També l’ús del següent material: 

 Lliteres   
 Matalassos 
 20 taules 
 

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. 
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 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:  

CONDICIONANTS 

Es compliran els  CRITERIS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A 
MENORS DE 18 ANYS publicat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. Departament de la 
Presidència. Generalitat de Catalunya.. L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin publicar 
les diferents Administracions Públiques en relació el COVID-19. Així també es complirà el PLA D’ACCIÓ PEL 
DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA  I EL D’UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.  
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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. 

  
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. (pavellons i psicines) 
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 
-En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre R.C. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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 2022/206 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

AUTORITZACIÓ PER PODER DISPOSAR  DEL PARC DE LA SERRA EL DIA 27 DE MARÇ 
DE 2022. PER PART DEL GRUP EXCUSIONISTA SERRALADA. EXPEDIENT 1599- 44-

2022. 
 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per D.S., P., en representació del Grup Excursionista 
Serralada de Mollerussa, en què demana de poder disposar del Parc de la Serra el dia 27 de març de 
2022 des de les 10:00 i fins a les 13:00h, per dur a terme la 1a Marxa Nòrdica de la Serra, 
caminada inclosa dins el calendari  de marxes nòrdiques de la FEEC. 

 
També sol·licita: 
 
. Equip de megafonia 
. 25 tanques 
. 8 taules 

. 15 cadires 

. 2 carpes 

. Punt de llum 
 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb 
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Excursionista Serralada, l’ús de del Parc de la Serra el dia 27 de 
març de 2022, per a l’activitat descrita. 
 

També l’ús del següent material: 
 
. Equip de megafonia 
. 25 tanques 

. 8 taules 

. 15 cadires 

. 2 carpes 

. Punt de llum 
 
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. 
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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/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. 

-Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
-Tenir els equips sanitaris que marqui la Federació. 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-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. 

 
12. PRP 2022/199 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE COLOR 
GROC EL DIA 14 DE MARÇ DE 2022 . EXPEDIENT 1599-55-2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.A., E. com a afectada d’endometriosi, en què 
demana autorització per il·luminar de color groc  la façana de l’Ajuntament el dia 14 de març a partir 
de les 19:00h, per dur a terme la visibilització de l’endometriosi. També sol·licita que es fes 
publicitat de la iniciativa mitjançant els canals de difusió de l’Ajuntament. 
 
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, 
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 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  la il·luminació  de   la façana de l’Ajuntament de color groc  el dia 14 de març de 
2022, per a l’activitat descrita 

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

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

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

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

sol·licita l’ús. 

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

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

beneficiari. 

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

 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i 

serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic. 

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

 
Compensació de despeses 

 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 
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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/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. 
-Mantenir en la mesura del possible una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb 
l’equivalent de 2,5 m2. 
 

-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de la posada en marxa de l’activitat. 

-Les adaptacions de la il·luminació hauran de ser fetes sota la supervisió i/o execució del tècnic electricista 
de l’Ajuntament de Mollerussa 
-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. 

 
13. PRP 2022/184 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 1538-3-

2022 
 

D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. M.A., N. en què demana poder realitzar la 

formació que es detalla a continuació: 
 
CURS: 17è SEMINARI D’ACTUALITZACIÓ JURÍDICA - 2022  
CALENDARI: 25 de març, 22 d’abril, 20 de maig, 17 de juny, 16 de setembre, 21 d’octubre 
18 de novembre.  
ORGANITZAT: COSITAL, EAPC, UDL, DDLL 

MODALITAT: VIDEOCONFERÈNCIA 
PREU:  280€  
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Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria , la realització d’aquest curs 
resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL DEL 
PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament diu que: “1. 
La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o 

reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest Acord. La formació 
s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan 
això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en què 

presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests 
cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de 
la presència a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà 

compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 de juny, 
ACORDA:  
) 
Primer: Autoritzar la treballadora M.A., N. a realitzar el curs que es detalla: 
 

CURS: 17è SEMINARI D’ACTUALITZACIÓ JURÍDICA - 2022  
CALENDARI: 25 de març, 22 d’abril, 20 de maig, 17 de juny, 16 de setembre, 21 d’octubre 
18 de novembre.  
ORGANITZAT: COSITAL, EAPC, UDL, DDLL 
MODALITAT: VIDEOCONFERÈNCIA 
PREU:  280€  

 
Segon. Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació de 280 a l’entitat convocant. 

 
Tercer. Ordenar el pagament de 280€ de l’acord primer. 
 
 
Quart. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que justifiqui la 

realització de la formació. 
 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció als efectes 
oportuns. 
 
 

14. PRP 2022/190 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-19-2022  

 
 
En data 20 de gener de 2022, la Sra. J.T., 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 “La Baguetina”. 

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: 2334-19-2022 
- Titular peticionari: J.T., V. 

- Nom comercial: “La Baguetina” 

- Ubicació: Pl. Major, 3 
- Metres quadrats: 10 m2  
- Període autoritzat: de gener a març 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. 

 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
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 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. 

 
15. PRP 2022/193 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-55-2022  
 
 
En data 10 de febrer de 2022, la Sra. Z.A., 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 “Els Amics”. 

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: 2334-55-2022 
- Titular peticionari: Z.A., V. 
- Nom comercial: “Els Amics” 

- Ubicació: Pl. Pla d’Urgell, 7 
- Metres quadrats: 28 m2  
- Període autoritzat: de febrer a desembre de 2022 

- No es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 
l’altre. 

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 
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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. 

 
16. PRP 2022/196 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-64-2022  
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En data 11 de febrer de 2022, la Sra. B.B., S. en representació de Abdel Malek i Padres SCP 
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 “Atlas”. 

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: 2334-64-2022 

- Titular peticionari: de Abdel Malek i Padres SCP 
- Nom comercial: “Atlas” 
- Ubicació: Cr. Verge de Montserrat, 25 
- Metres quadrats: 10 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 
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 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 

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: 
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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. 

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: 
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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. 

 
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 
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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. 

 
17. PRP 2022/208 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 2/2022 
 
Vista la relació número 2/2022, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de 

construcció, que inclou 5 expedients i que importa la quantitat de 35,00 €. 
 
La  Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
 
18. PRP 2022/209 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ NÚM. 2/2022 
 
Vista la relació número 2/2022, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de 
construcció, que inclou 15 expedients i que importa la quantitat de 850,00 €. 

 

La  Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés  
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.  

 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
19. PRP 2022/210 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR 

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 2/2022 
 

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 2/2022, que inclou 6 expedients i que importa la quantitat 
1.668,69 €. 
 
La  Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

20. PRP 2022/205 SOL·LICITUD D’A. B. B., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 
NÍNXOLS NÚMS.  2.638 FILA 4ª I 2.642 FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
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S’examina la petició presentada per B.B., A., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre 
els nínxols núms. 2.638 fila 4ª i 2.642 fila 4ª del Cementiri Municipal. 
 
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que els nínxols que a continuació 
es relacionen es trobaven lliures 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 

els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 
indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

 

Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 

2.638  4ª B.B., A.     514,00 7,39 

2.642         4ª B.B., A.     514,00 7,39   

 
Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del 
títol acreditatiu. 
 
21. PRP 2022/211 MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ MARÇ 
 

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de març de 2022, per un import de 8.845,87 

€ i que s’adjunta com annex. 

 

Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de març de 2022. 

 

Segon.- Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es 

procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades. 

 

Tercer.- Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns. 

 

 
22. PRP 2022/212 SOL·LICITUD DE F. M. C., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 

NÍNXOL NÚM.  666 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 

S’examina la petició presentada per M.C., F., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre 
el nínxol núm. 666 fila 1ª 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: 
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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  

 

666  1ª M.C., F.     53,61 € 7,39 € 

 

 
Segon.- Notificar, a les persones interessades, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament 
del títol acreditatiu. 

 

23. PRP 2022/202 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-11-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
2022/2254, de data 11/02/2022, la Sra. J.M., M.A. amb representació  de l’empresa Juan Serret SL 

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

 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones de 
vianants envoltades per zona blava;  

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  

- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 
Atès que la sol·licitud presentada no reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la persona 
interessada. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li afecti, 
amb oferiment dels recursos adients. 

 
24. 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: 
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24.1.- PRP 2022/225 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 62/106/2021 
  
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern l’aprovació 

de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost. 

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 2.628,06€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 

INF. 1185/21 DATA 24/11/2021 RELACIÓ F/2021/062 EXP.  1657-121-2021 200,00 €  

INF. 1599/21 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/106 EXP.  1657-172-2021 710,15 €  

INF. 183/22 DATA 07/03/2022 RELACIÓ F/2021/062 EXP.  1657-121-2021 1.717,91 €  
 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 2.628,06 euros de les relacions de 
factures següents: 

  

F/2021/062   200,00 €  

F/2021/062   1.717,91 €  

F/2021/106   710,15 €  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 

24.2.- PRP 2022/226 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 206 I 
368/2021. 
 

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern l’aprovació 

de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost. 

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 695,00€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 196/21 DATA 05/05/2021 RELACIÓ F/2021/206 EXP.  1657-303-2021 500,00 €  

INF. 1675/21 DATA 17/12/2021 RELACIÓ F/2021/368 EXP.  1657-517-2021 195,00 €  
 

        
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- .- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 695,00 € de 
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:  

 

F/2021/206   500,00 €  

F/2021/368   195,00 €  
 
Segon- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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24.3.- PRP 2022/221 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-31-2022  
 
En data 9 de gener de 2022, el Sr. G.M., M. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a 
l’establiment “Punt 14”. 

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, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública, amb 
taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-31-2022 
- Titular peticionari: G.M., M. 
- Nom comercial: “Punt 14” 
- Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 14 

- Metres quadrats: 12 m2  
- Període autoritzat: de gener i febrer 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 
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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 
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: 
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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. 

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: 
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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. 

 
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 
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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. 

 
24.4.- PRP 2022/224 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-104-2022  
 
En data 25 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, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública, amb 
taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-104-2022 
- Titular peticionari: V.A., P. 
- Nom comercial: “Krostó” 
- Ubicació: Plaça Major, 17 

- Metres quadrats terrassa: 50 m2  
- Període autoritzat: de març a setembre 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:  
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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 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

24.5.- PRP 2022/194 SOL·LICITUD BAR KROSTO, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 

REALITZAR UN CONCERT A LA PL. MAJOR EL DIA 13 DE MARÇ DE 2022  
 
Vista la petició presentada pel Sr. V., P., en representació del Krosto, en què demana autorització 
per realitzar un concert el dia 13 de març, de les 12.00h fins a les 16.00h, a la terrassa del seu 

establiment ubicat a la Pl. Major, amb motiu de celebrar el seu Aniversari. 
 
També demana un entarimat i connexió de llum. 
 
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, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. V., P., en representació del Krosto, en què demana 
autorització per realitzar un concert el dia 13 de març, de les 12.00h fins a les 16.00h, a la terrassa 
del seu establiment ubicat a la Pl. Major, amb motiu de celebrar el seu Aniversari. 
 
S’acorda facilitar-los un entarimat i connexió de llum. 

 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

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. 
 Activitat inclosa al 112/2010. 
 Aforament màxim segons llicència de la terrassa. 

 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial 
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets 
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. 
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. 

 No servir alcohol a menors de 18 anys. 
 Tenir a disposició una farmaciola i un extintor. 
 Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)  

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

 En cas d’emergència trucar al 112 

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

competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat. 
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
24.6.- PRP 2022/3 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 03 OBRES D’ADEQUACIÓ DE 
DEFICIÈNCIES  TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA DE LA PISCINA COBERTA DE 

MOLLERUSSA. 

 
Atès que s’estan executant les obres d’adequació  de deficiències tècniques i energètiques de la 

piscina coberta per part de l’empresa contractista Refrigeració Miquel Garcia, S.L. 
 

Atès que en data 01 de gener de 2022, el contractista aporta la certificació número 03, aprovada pel 
director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte superior tècnic  municipal, amb un import 
a abonar de 161.334,18 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació del mes de desembre de 
2021.  

Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o conforme 
realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 31/01/2022, atès que es 
tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, conforme requereix l’article 
19.c) del RD 424/2017.  

Vist l’informe favorable de la Intervenció 257/2022 de data 10/03/2022. 

Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic en relació a la forma de pagament dels contractes. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de Govern 

Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa l’adopció del 
següent ACORD: 

Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 03 de les OBRES D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA  DE LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA, per un 
import de 161.334,18 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal. 

Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i 
donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 

 
24.7.- PRP 2022/135 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 04 OBRES D’ADEQUACIÓ 
DE DEFICIÈNCIES  TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA DE LA PISCINA COBERTA 
DE MOLLERUSSA. 

 
Atès que s’estan executant les obres d’adequació  de deficiències tècniques i energètiques de la 
piscina coberta per part de l’empresa contractista Refrigeració Miquel Garcia, S.L. 

 
Atès que en data 01 de gener de 2022, el contractista aporta la certificació número 04, aprovada pel 
director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte superior tècnic  municipal, amb un import 

a abonar de 17.128,59 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació del mes de gener de 2022.  

Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o conforme 
realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 17/02/2022, atès que es 
tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, conforme requereix l’article 

19.c) del RD 424/2017.  
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Vist l’informe favorable de la Intervenció 260/2022 de data 10/03/2022. 

Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic en relació a la forma de pagament dels contractes. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de Govern 
Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa l’adopció del 
següent ACORD: 

Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 04 de les OBRES D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES 
TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA  DE LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA, per un 

import de 17.128,59 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal. 

Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i 
donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 

 

24.8.- SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I 

CADIRES. EXPEDIENT 2334-57-2022  

 

 

En data 8 de febrer de 2022, el Sr. G.M., M. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 

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

per a l’establiment “Punt 14”. 

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, la Junta de Govern adopta els següents 

ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 

pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-57-2022 

- Titular peticionari: G.M., M. 

- Nom comercial: “Punt 14” 

- Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 14 

- Metres quadrats: 30 m2  

- Període autoritzat: de març a octubre 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 
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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. 

 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). 
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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. 

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. 
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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 
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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. 

 
 
24.9.- PRP 2022/180 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR 
MÚSICA AMBIENT ELS DIES 17, 19 I 20 DE MARÇ A LA TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT 
UBICAT A LA PL. MANUEL BERTRAND NÚM. 14  

 

Vista la petició presentada pel Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana autorització 
per poder posar música ambient el dia 17 de març, de les 19.30h fins a les 23.00h, i els dies 19 i 20 
de març, de les 11.30h fins a les 14.30h, a la terrassa del seu establiment ubicat a la Pl. Manuel 
Bertrand núm. 14. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 

matèries extraordinàries amb data 23.02.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana 
autorització per poder posar música ambient el dia 17 de març, de les 19.30h fins a les 23.00h, i els 
dies 19 i 20 de març, de les 11.30h fins a les 14.30h, a la terrassa del seu establiment ubicat a la Pl. 
Manuel Bertrand núm. 14. 

 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

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/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’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial 

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

 Activitat inclosa al 112/2010. 
 No servir alcohol a menors de 18 anys. 
 Tenir a disposició una farmaciola i un extintor. 
 Aforament segons llicència de terrassa exterior. 
 Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)  
 S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones d’aforament 

300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010) 

 En cas d’emergència trucar al 112 
 
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 

activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat. 
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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. 
 

24.10.- PRP 2022/230 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA 
SALUT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A L’HABILITACIÓ DELS ESPAIS ADEQUATS A 
LA CIUTAT DE MOLLERUSSA PER A L’EXECUCIÓ DE LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ 
DESTINADA AL CONTROL DE LA COVID-19 EN EL MARC DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT 

CATALUNYA. 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Mollerussa per a 

l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a l’execució de la campanya de 
vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema públic de salut Catalunya (Exp. 
1374-9-2022). 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Cultura incorporat a l’Expedient 1374-9-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 020/2022, de data 10 de març de 2022. 

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

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de 
Mollerussa per a l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a l’execució de la 

campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema públic de salut 
Catalunya, amb l’objecte d’establir el règim de col·laboració entre el Servei Català de la Salut 
(CatSalut), i l’Ajuntament de Mollerussa destinat a posar a disposició del Sistema públic de salut de 
Catalunya una part de les dependències de l’espai Centre Cultural, situat al carrer de Ferran Puig, 
15, en concret la sala d’exposicions i la sala annexa, per a la seva destinació a l’execució de la 

campanya de vacunació contra la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, 
per al desplegament d’aquest acord. 
 
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de l'Ajuntament 

de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público). 
 
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de la 
Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de 

l'Ajuntament. 

 
Cinquè. Notificar el present acord al Servei Català de la Salut, als efectes oportuns i donar-ne 
trasllat als serveis municipals competents.  
 

“ANNEX 
 
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Mollerussa per a 
l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a l’execució de la campanya de 
vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema públic de salut Catalunya. 
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Mollerussa, a la data de signatura electrònica. 
 
Intervenen 
 
D’una part, la senyora ***********, directora del Servei Català de la Salut (CatSalut) que actua en nom i 
representació d’aquesta entitat en exercici de les atribucions que li confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell de Direcció del 
Servei Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en la seva direcció 
(fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.04.1993), que en requereix la ratificació. 
 
I de l’altra, el senyor ***********, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que actua assistida per la secretària 
general del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa que intervé en qualitat de fedatària de la Corporació municipal. 
 
Exposen 
 

I. En data 15 d’abril de 2021 es va formalitzar l’encàrrec de gestió del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya al CatSalut per a l’execució tècnica de la campanya de vacunació destinada al 
control de la Covid-19 en el marc del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) en coordinació i sota els criteris de la Secretaria de Salut Pública. 

 
Mitjançant aquest encàrrec es confereix al CatSalut el desenvolupament de les tasques preparatòries i 
l’adopció de les mesures que l’execució de la campanya requereixi en funció de la realitat de cada 
territori, l’evolució de la pandèmia i el context assistencial, incloent la selecció i l’adequació dels espais 
idonis on aplicar-la i l’organització dels serveis de vacunació. En aquest sentit, també preveu que el 
CatSalut acordi els mecanismes de col·laboració amb altres administracions públiques i entitats 
encarregades de la gestió de centres integrats al SISCAT per assolir aquest objectiu en les millors 
condicions possibles. 

 
II. El Departament de Salut, actuant a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del CatSalut, i 

l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure en data 9 d’octubre de 2020 un conveni de cooperació 
interadministrativa amb l’objectiu de promoure la coordinació des serveis públics dependents d’ambdues 
administracions en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19. 

 
III. Un dels reptes immediats que planteja l’actual fase d’evolució de la Covid-19 és assolir una organització 

de la vacunació al nostre país sota criteris de màxima efectivitat, accessibilitat a la població i equilibri en 
termes territorials, sota la prioritat d’aconseguir la vacunació i la immunitat de la població en el menor 
temps possible. Això exigeix adaptar les accions de vacunació a la realitat plural de la nostra societat 
amb l’adopció de mesures concebudes sota criteris de coneixement directe de les condicions socials i 
territorials sobre les que s’ha d’actuar en cada àmbit i, per tant, capaces d’aprofitar els beneficis que 

aporta l’organització descentralitzada del nostre Sistema públic de salut. De conformitat amb això, els 
serveis de vacunació s’han de desplegar arreu de Catalunya en termes d’accessibilitat, seguretat 
assistencial, màxim aprofitament de recursos i preservació del principi d’equitat. 

 
 
IV. El CatSalut, a través de les seves diverses regions sanitàries, ha dut a terme una tasca d’anàlisi 

exhaustiu sobre la disponibilitat d’espais apropiats en cada àmbit territorial per facilitar l’aplicació de la 
campanya de vacunació més adequada a realitats demogràfiques i socials molt canviants que, en virtut 
de les seves característiques pròpies, recomanen solucions diferenciades i ajustades a les seves 
condicions. En funció d’això, el municipi de Mollerussa compta amb l’espai Centre Cultural, que és de la 
seva titularitat, reuneix les funcionalitats adequades i es troba en disponibilitat de posar a disposició del 
Sistema públic de salut de forma gratuïta durant un període transitori, per tal que pugui destinar-se de 
manera immediata a l’execució d’aquesta campanya en la mesura que constitueix un objectiu d’interès 
públic compartit i de la màxima prioritat per al conjunt de la nostra societat i de la pròpia ciutat de 
Mollerussa i el seu àmbit d’influència. 

 
V. Els principis generals de les relacions interadministratives recullen el mandat de facilitar la col·laboració 

per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els graus de cooperació i coordinació necessaris 
segons les característiques de cada supòsit a afrontar. En la mateixa línia, la normativa vigent preveu 
que els convenis interadministratius incloguin la utilització de mitjans, serveis i recursos d’altres 
administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes. Això enllaça amb les polítiques d’activació 
del conjunt de recursos de la nostra societat promogudes pel CatSalut i el Departament de Salut de la 
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Generalitat de Catalunya a través de diverses iniciatives quan ha estat necessari sota el criteri de buscar 
en tot moment les millors fórmules per afrontar col·lectivament aquesta crisi sanitària. 

 
El Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, 
estableix al seu article 2 les mesures de continuïtat respecte l’habilitació d’espais per a ús sanitari en 
locals públics i privats que reuneixin les característiques necessàries amb aquest objecte i confereix al 
CatSalut l’establiment del seu règim de gestió en el marc del SISCAT. La introducció d’aquesta previsió 
va en la línia d’augmentar la capacitat productiva del sistema, objectiu que coincideix amb la finalitat del 
present conveni en l’àmbit de la vacunació. D’altra banda, la disposició addicional primera d’aquesta 
mateixa norma dóna continuïtat a la flexibilització de la subscripció de convenis en contextos 
d’emergència vinculats a la gestió de la Covid-19. Segons aquest context normatiu i les finalitats del 
present conveni, l’accés als espais que s’hi preveu s’ha d’interpretar en termes estrictament funcionals, 
associat a facilitar la prestació d’un servei assistencial i de salut pública i no pròpiament a cap tipus de 
disponibilitat de caràcter patrimonial més enllà d’aquesta finalitat taxada i expressament limitada. 

 
Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest 
Conveni d’acord amb les següents 

 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 

1. El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Servei Català de la Salut 
(CatSalut), i l’Ajuntament de Mollerussa destinat a posar a disposició del Sistema públic de salut de 
Catalunya una part de les dependències de l’espai Centre Cultural, situat al carrer de Ferran Puig, 15, en 
concret la sala d’exposicions i la sala annexa, per a la seva destinació a l’execució de la campanya de 
vacunació contra la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Aquesta posada a disposició s’efectua en termes de gratuïtat i transitorietat, de forma limitada a la 

realització de la campanya que n’és la causa directa, en el ben entès que quan aquesta finalitzi l’espai 
serà retornat a l’Ajuntament, o a l’entitat que aquest li indiqui, en el mateix estat en què va ser objecte 
de lliurament. 

 
3. Mitjançant la subscripció del present conveni, el citat espai queda habilitat com a espai per a ús sanitari 

en els termes previstos a l’article 2 del Decret Llei 26/2020 exclusivament per a la seva destinació a 
l’execució de la campanya de vacunacions contra la Covid-19 els dies en què estigui programada la 
campanya de vacunació en aquest espai, determinats per la persona designada com a responsable de la 
coordinació de l’equipament prevista al pacte 2.3.2. En virtut d’aquesta habilitació i per tal de fer-la 
operativa, l’espai queda integrat temporalment en el marc de funcionament propi del Sistema Sanitari 
Integral de Catalunya (SISCAT), mitjançant la seva adscripció transitòria, mentre el present conveni 

sigui vigent, a l’entitat proveïdora de serveis del SISCAT que el CatSalut determini, a la qual se’n 
confereix la gestió. 

 
De conformitat amb l’anterior, s’acorda que durant els períodes en què no hi hagi programada activitat 
de vacunació, els referits espais puguin recuperar el seu ús habitual sempre que això no interfereixi en 
la continuïtat de la campanya de vacunació, suspenent-se mentre així sigui la seva adscripció a l’entitat 
proveïdora de serveis del SISCAT. 

 
4. De conformitat amb l’anterior, l’Ajuntament accepta i consent de forma expressa que el CatSalut no 

dugui a terme l’ocupació de l’espai directament sinó a través de l’entitat proveïdora de serveis 
assistencials al Sistema públic de salut que determini a aquests efectes en funció de criteris d’eficàcia, 
capacitat, seguretat clínica i coneixement i arrelament al territori. Això es preveu sens perjudici que el 
CatSalut pugui participar, sigui directament o en col·laboració amb entitats del SISCAT i el propi 
Ajuntament, en les tasques d’adequació dels espais per a l’ús contemplat pel present conveni així com 
per facilitar els serveis que el seu funcionament requereixi. 

 
Segona. Règim de posada en funcionament 
 

1. L’espai s’adscriu funcionalment al centre assistencial integrat al SISCAT que el CatSalut determini, el 
qual actuarà com a centre de referència. L’entitat titular de la gestió del centre del SISCAT de referència 
serà, doncs, l’encarregada de la gestió d’aquest espai on organitzar i executar el servei de vacunacions 
íntegrament al seu càrrec, a través dels professionals que determini amb aquest objecte, en 
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col·laboració amb el propi CatSalut i sota la coordinació i els criteris que estableixi la Secretaria de Salut 
Pública del Departament de Salut. 

 
2. La Regió sanitària comunicarà a l’Ajuntament la determinació de l’entitat del centre de referència del 

SISCAT als efectes de garantir l’adopció i aplicació de les mesures de coordinació que puguin requerir-se 
per garantir un correcte desenvolupament de la campanya de vacunacions a realitzar-hi durant les 
diverses fases en què pugui distribuir-se. En tot cas, la preparació i execució dels protocols de vacunació 
i la seva execució a tots els nivells correspon als serveis del centre de referència del SISCAT, sens 
perjudici que a aquests efectes hagi d’ajustar-se a les directrius de la Secretaria de Salut Pública. 

 
3. El CatSalut, sigui directament o a través de l’entitat encarregada de la gestió del servei de vacunacions 

en el marc del SISCAT que hagi designat, promourà l’adopció del conjunt de mesures d’adequació dels 
espais que resultin necessàries per a la seva destinació a la campanya. Amb caràcter orientatiu i no 
limitatiu, es relacionen a continuació: 

 
- Garantir el conjunt de subministraments, equipaments i serveis mínims imprescindibles (en matèria de 

condicionament tèrmic; disposició de punts d’aigua, electricitat i lavabos; espais de magatzem que 
resultin necessaris; serveis tècnics de manteniment; subministrament d’aigua, electricitat i llum; 
sistema d’alimentació elèctrica ininterrompuda si resultés necessari a criteri de l’entitat encarregada de 
la gestió del servei de vacunació; tecnologia TIC, connectivitat a la xarxa d’internet i accés wifi; servei 
d’assistència tècnica informàtica; servei de seguretat de l’espai; servei de neteja (tant general com 
sanitària); serveis de suport sanitari que estimi convenients; equipament per al manteniment de 
vacunes (contenidors frigorífics o neveres si es valoressin necessàries); gestió de residus (compactadors 
i servei de buidatge i recollida); mobiliari adequat per a la població a atendre prevista; equip de triatge, 
serveis logístics i de suport administratiu per organitzar la vacunació in situ i el flux de persones. 

 
- Designació, si escau, d’una persona responsable de la coordinació de l’equipament i la gestió global dels 

espais per garantir el seu funcionament efectiu en les condicions sanitàries adequades. 
 

- L’estructura final s’haurà d’ajustar al número d’equips de vacunació previstos per desenvolupar el servei 
d’acord amb la planificació determinada per la Secretaria de Salut Pública, si escau en termes flexibles 
per ampliar la seva capacitat en funció del volum de vacunes disponible. En conseqüència, ha de 
comptar amb àrees de triatge i d’espera per evitar aglomeracions; amb les àrees destinades a punts 
vacunació (amb la capacitat d’ampliació que es consideri adient); de postvacunació; d’atenció sanitària 
per al tractament inicial adequat de qualsevol incidència o possible reacció adversa; de repòs i de servei 
als professionals; de magatzem per a les diverses funcionalitats (en especial el manteniment de 
vacunes); i les necessàries per a la gestió dels diversos tipus de residu. 

 
- El servei de muntatge, manteniment i desmuntatge del conjunt d’equipaments que resultin necessaris 

per a l’adequació del centre al seu objectiu sanitari. 

 
4. El CatSalut, directament o a través de l’entitat encarregada de la gestió, es coordinarà amb l’Ajuntament 

per garantir les condicions de continuïtat i/o l’aplicació dels serveis adequats per a la destinació de 
l’espai posat a disposició del Sistema públic de salut a les funcions pactades segons les necessitats 
especifiques de la campanya de vacunacions. Aquesta coordinació es limita a la determinació dels 
esforços mutus que puguin requerir-se en aquest àmbit, sense comportar cap compromís de contingut 
econòmic mútuament exigible ni cap reintegrament, rescabalament o indemnització a càrrec del 
CatSalut o l’Ajuntament. 

 
5. L’Ajuntament no té cap responsabilitat en la prestació dels serveis de vacunació, la qual s’executarà per 

l’entitat titular del centre de referencia del SISCAT que s’hagi determinat de conformitat amb els criteris 
establerts per la Secretaria de Salut Pública. No obstant això, l’Ajuntament es coordinarà amb el 
CatSalut i amb l’entitat proveïdora de referència per garantir que l’espai compti amb condicions 
d’accessibilitat adequades a la realitat del territori, tant a nivell de transport públic i privat com d’accés 
al propi edifici. Això inclou el compromís de l’Ajuntament en una gestió de l’accessibilitat en termes 
flexibles, variable en funció dels equips de vacunació que s’hi destinin i les característiques dels grups 
d’usuaris, així com en l’adopció de mesures a l’exterior del recinte per facilitar el transport sanitari 
urgent i l’accés dels usuaris. 

 
6. Ambdues administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma immediata 

informació actualitzada que sigui rellevant per a la continuïtat, millora o intensificació de la campanya de 
vacunacions, així com a comunicar-se qualsevol incidència que pugui afectar els serveis o l’espai, per 
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garantir la referida continuïtat mentre el seu desplegament resulti necessari. 
 

7. L’Ajuntament es compromet a que l’espai pugui destinar-se a l’objecte previst per aquest conveni de 
col·laboració sense afectacions de tercers que en puguin qüestionar la disponibilitat o posar en risc 
l’execució de la campanya de vacunació al llarg de la seva vigència i sota les condicions que s’hi 
estableixen. En conseqüència, en cas que es plantegés qualsevol incidència al respecte, es compromet a 
resoldre-la íntegrament al seu càrrec i, en cas que resulti necessari, a l’adopció de les mesures 
extraordinàries i/o urgents que escaiguin per a no comprometre sota cap concepte l’aplicació i 
continuïtat de la campanya de vacunacions, que és l’interès públic prioritari a protegir perseguit per 
aquest conveni de col·laboració. 

 
8. De conformitat amb l’article 2.3 del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, els espais habilitats per a ús 

sanitari a través de la seva integració funcional i temporal al SISCAT resten exempts de complir els 
requisits tècnic-sanitaris d’autorització. No obstant això, l’Ajuntament i el CatSalut es comprometen a col 
laborar activament per gestionar i tramitar en paral·lel al procés d’adequació dels espais, des del 
moment de subscripció del present conveni, qualsevol llicència o autorització que es requereixi, 
prioritzant en tot moment l’efectiva posada en funcionament del servei de vacunacions i la seva 
continuïtat tan aviat s’hagi completat l’adequació. 

 
Tercera. Organització de l’execució de la campanya en l’àmbit assistencial 
 
Correspon exclusivament al CatSalut l’adopció de les mesures i pactes bilaterals que escaiguin per regular les 
relacions amb l’entitat encarregada de la gestió deis serveis de vacunació a prestar en l’espai en tots els seus 
extrems. Això engloba el conjunt de continguts i d’aspectes accessoris de la campanya de vacunació. S’estén, en 
conseqüència a l’establiment dels circuits i les directrius per tal que les actuacions s’ajustin als criteris de la 
Secretaria de Salut Pública; al subministrament, distribució i la disponibilitat de vacunes; a la formació dels 
equips de vacunació i la determinació dels punts de vacunació en cada moment; a les relacions de compensació 
econòmica que calgui establir per fer sostenible l’actuació i facilitar la dedicació dels recursos necessaris amb 
aquest objecte; a la subjecció als criteris de vacunació; i a la constant adaptació a les instruccions que es puguin 
donar i a les circumstàncies del territori a través dels instruments de col·laboració i cooperació establerts, 
inclosos els previstos per aquest conveni. 
 
Quarta. Finalització de la col·laboració 
 

1. Finalitzada la campanya de vacunació al territori de referència al qual s’ha de prestar servei, en el 
moment que això es determini a criteri del CatSalut d’acord amb l’entitat encarregada de la gestió de 
l’espai i la Secretaria de Salut Pública, el CatSalut impulsarà la restitució de l’espai per al seu retorn a 
l’Ajuntament (o entitat que aquest indiqui) en les mateixes condicions materials en què va ser rebut. 
Això inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions d’adequació que s’hagin introduït, el buidatge de 
l’equipament assistencial i la realització de les mesures de restauració que en el seu cas es comprovin 

necessàries si fruit de la preparació dels espais o el seu ús durant la campanya es constatés algun 
deteriorament que li resulti imputable. 

 
2. Aquesta tasca la podrà realitzar directament o a través de l’entitat del SISCAT encarregada de la gestió, 

així com comptant amb la col·laboració d’altres entitats i del propi Ajuntament. 
 
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal 
 

1. Les dades personals a les quals pugui tenir accés qualsevol de les parts en aplicació del present conveni 
han de ser tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció 
de dades) i la Llei orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. Qualsevol participació de l’Ajuntament a nivell de coordinació de la present col·laboració 
que impliqués un possible accés a dades requerirà la subscripció prèvia del corresponent encàrrec de 
tractament. 

 
2. En tot cas, les persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament de dades personal de 

qualsevol de les entitats han de respectar escrupolosament la confidencialitat i secret professional. 
 
Sisena. Col·laboració institucional 
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Aquest Conveni estableix el règim de coordinació administrativa aplicable davant un repte d’interès públic 
recíproc i, per tant, no se’n desprèn cap relació onerosa ni un règim de retribució per afrontar les despeses dels 
serveis públics previstos, ni cap compromís de reintegrament de despeses mútuament exigible a banda del 
compromís de restitució deis espais en les condicions en què va ser objecte de lliurament. 
 
Setena. Vigència 
 

1. Aquest Conveni adquireix vigència a partir de la data de la seva signatura, les quals s’han de mantenir 
mentre perdurin les necessitats de vacunació associades al control de la Covid-19 a la ciutat de 
Mollerussa i el seu territori d’influència a criteri del CatSalut en els termes previstos a la clàusula quarta, 
tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament i 
s’hagi completat el procés de restitució de l’espai o, en cas d’absència de comunicació, transcorregut un 
any des de la seva signatura, sense perjudici que en aquest cas subsisteixi el compromís de restitució 
pactat. 

 
2. No obstant l’anterior, el Conveni pot extingir-se anticipadament per acord exprés de les parts i per la 

concurrència de les causes generals previstes a la normativa i, igualment, pot ser objecte de prorroga 
expressa amb un límit màxim total de quatre anys. 

 
3. Sense perjudici d’entrada en vigor del present conveni previst al punt 1, les parts acorden reconèixer els 

seus efectes des del dia 1 de març de 2022, moment de l’inici efectiu de la seva col·laboració. 
 
Vuitena. Seguiment de la cooperació: responsable de coordinació de la instal·lació habilitada i 
comissió bilateral 
 

1. L’Ajuntament reconeix al CatSalut la capacitat per designar un responsable de coordinació de la 
instal·lació habilitada al qual s’encarrega vetllar per la seva posada en marxa i el seu funcionament sota 
les condicions establertes pel present conveni i les directriu determinades per la Secretaria de Salut 
Pública i la Regió Sanitària del CatSalut. En qualsevol situació que al seu criteri ho requereixi, podrà 
demanar la convocatòria de la Comissió prevista al punt següent. El seu nomenament i/o substitució 
s’efectuarà mitjançant comunicació de la Gerència de la Regió Sanitària a l’Ajuntament amb aquest 
objecte. 

 
2. Les parts estableixen una Comissió de seguiment d’aquest Conveni formada per una persona 

representant de cadascuna de les institucions que subscriuen aquest Conveni, a la qual s’hi afegiran una 
persona en representació de l’entitat encarregada de la gestió de l’espai en el marc del SISCAT i la 
persona responsable de la coordinació de la instal·lació habilitada. La seva funció és vetllar pel 
compliment dels seus objectius, resoldre en primera instància de forma consensuada els conflictes que 
pugui generar l’aplicació dels seus pactes i coordinar les mesures a adoptar per les respectives 
institucions per facilitar el desenvolupament de la campanya de vacunació en condicions optimes, 

ajustades a l’evolució del control de la pandèmia. La Comissió s’ha de reunir a petició de qualsevol de les 
parts i pot comptar amb la participació dels serveis tècnics que estimi necessaris. 

 
3. La Comissió pot nomenar equips de treball tècnic de suport que consideri necessaris formats per 

membres participants en els serveis municipals, la Secretaria de Salut Pública i els equips d’atenció 
primària amb presència al territori, per avançar en la consecució de les seves finalitats. 

 
Novena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent 
 

1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d’agost, així com les 
normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic en 
general. 

 
2. La resolució de les diferències en la interpretació i el compliment que poguessin sorgir en l’execució 

d’aquest Conveni correspon, en primer lloc, a l’acord entre les parts i, si aquest acord no fos possible, 
les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la 
jurisdicció competent. En cas que no s’arribés a cap solució extrajudicial, les parts se sotmeten als 
jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Lleida. 

 
Desena. Ratificació 
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De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 
27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el director del Servei, aquest Conveni ha de ser 
sotmès a la ratificació del Consell esmentat. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, se signa electrònicament a un sol efecte en el 
lloc que s’esmenta a l’encapçalament. 
 
 
 
Alcalde 
Mollerussa 
 
 
 
Directora 
Servei Català de la Salut” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11.- PRP 2022/228 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES. 

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern l’aprovació 

de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost. 

 

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 387.322,90 € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 

INF. 234 DATA 09/03/2022 RELACIÓ F/2021/760 EXP.  1657-985-2021 371,00 €  

INF. 236 DATA 09/03/2022 RELACIÓ F/2021/811 EXP.  1657-1042-2021 1.061,78 €  

INF. 258 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2022/2044 EXP.  1657-85-2022 3.766,29 €  

INF. 259 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2022/2044 EXP.  1657-85-2022 161.334,18 €  

INF. 261 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2022/2086 EXP.  1657-220-2022 17.128,59 €  

INF. 262 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2021/831 EXP.  1657-9-2022 30.000,00 €  

INF. 263 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2021/833 EXP.  1657-11-2022 84.566,61 €  

INF. 264 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2021/799 EXP.  1657-1028-2021 18.720,83 €  

INF. 265 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2022/2008 EXP.  1657-47-2022 27.188,03 €  

INF. 266 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2022/2085 EXP.  1657-219-2022 24.895,53 €  

INF. 267 DATA 10/03/2022 RELACIÓ F/2022/2041 EXP.  1657-82-2022 14.645,54 €  

INF. 1633/2021 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/653 EXP.  1657-845-2021 363,00 €  

INF. 1715/2021 DATA 23/12/2021 RELACIÓ F/2021/598 EXP.  1657-784-2021 395,67 €  

INF. 1746/2021 DATA 28/12/2021 RELACIÓ F/2021/714 EXP.  1657-925-2021 2.885,85 €  

 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  387.322,90 euros de les relacions de factures 
següents: 
  

F/2021/598   395,67 €  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

F/2021/653   363,00 €  

F/2021/714   2.885,85 €  

F/2021/760   371,00 €  

F/2021/799   18.720,83 €  

F/2021/811   1.061,78 €  

F/2021/831   30.000,00 €  

F/2021/833   84.566,61 €  

F/2022/2008   27.188,03 €  

F/2022/2041   14.645,54 €  

F/2022/2044   3.766,29 €  

F/2022/2044   161.334,18 €  

F/2022/2085   24.895,53 €  

F/2022/2086   17.128,59 €  
 
 
L’import que s’especifica en les relacions F/2021/760, F/2021/811, F/2021/653, F/2021/598, F/2022/2008 i 
F/2022/2041 són una part de la despesa total de la relació a la que corresponen.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
24.12.- PRP 2022/229 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 345/2021. 
  
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern l’aprovació 

de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost. 

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 892,95€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 191 DATA 07/03/2022 RELACIÓ F/2021/345 EXP.  

 

      
1657-486-2021 892,95€ 

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 892,95€ de les 

despeses contingudes a les relacions de factures següents: 

F/2021/345   892,95 €  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quaranta-cinc minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà signada pel Sr. 
President acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 
 

 


