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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 de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència dels 
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló Vidal i 
Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 

Excusa l’assistència la regidora, Sra. Rosalia Carnicé Farré. 
 
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 2022/242 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 2436-179-2021 

Titular: CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, SA 

Descripció:   PROJECTE D’OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN 

COMERÇ ALIMENTARI AMB RÈGIM D’AUTOSERVEI   

Pressupost: 53.952,62 € 

Emplaçament: CARRER SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA, 17    

Ref. cadastral: 4606809CG 2140N 

 
B)Expedient 2436-14-2022 

Titular: T.P., T. 

Descripció:   ADEQUAR EL MAGATZEM A LOCAL COMERCIAL 
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Pressupost: 7.650,00 € 

Emplaçament: CARRER BALMES, 79      

Ref. cadastral: 4808203CG2140N0001KJ 

 
*************************************************** 
 
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: 2410-10-2022 

Titular: G.V ., L. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.725,16 

Emplaçament: Carrer FERRER I BUSQUETS, 13 

Ref. cadastral: 4411815CG2141S0001JL 

 

 
A)Expedient: 2410-21-2022 

Titular: B.C., O. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 2.960,00 € 

Emplaçament: CARRER IVARS D’URGELL, 8 

Ref. cadastral: 4008901CG2140N0003WL 

 

 
A)Expedient: 2410-29-2022 

Titular: L.G., J.L. 

Descripció:   ENRAJOLAR 12 M2 DE JARDI 

Pressupost: 800,00 € 

Emplaçament: CARRER LLUIS COMPANYS, 44 

Ref. cadastral: 4516106CG2141N0001ZA 

 
 
A)Expedient: 2410-30-2022 

Titular: P.T., M. 

Descripció:   SUBSTITUCIÓ DE CANAL DANYADA EN ZONA RAMPA 

GARATGE I REPARAR ESCOMESA 

Pressupost: 650,00 € 

Emplaçament: PS DE LA SARDANA, 20 

Ref. cadastral: 5306216CG2150N0001DZ 

 

A)Expedient: 2410-32-2022 

Titular: G.Q., R. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.542,63 € 

Emplaçament: AV. ERMENGOL V, 44 

Ref. cadastral: 3907713CG2130N 

 
 
A)Expedient: 2410-33-2022 
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Titular: B.A., M.T. 

Descripció:   CANIVAR PAVIMENT DE CUINA 

Pressupost: 391,28 € 

Emplaçament: AV. GARRRIGUES, 3 

Ref. cadastral: 4403101CG2140S0001EW 

 
 
A)Expedient: 2410-41-2022 

Titular: C.B., A. 

Descripció:   SUBSTITUCIÓ DE CANAL DANYADA EN ZONA RAMPA 

GARATGE I REPARACIÓ ESCOMESA 

Pressupost: 500,00 € 

Emplaçament: PS DE LA SARDANA, 16 

Ref. cadastral: 5306214CG2150N0001KZ 

 
 

A)Expedient: 2410-43-2022 

Titular: FRANKFURT ADÓS, SL 

Descripció:   NETEJAR I TREBALS PREVIS DE LES OBRES 

Pressupost: 500,00 € 

Emplaçament: PL. MANUEL BERTRAND, 6 

Ref. cadastral: 4509409CG2140N0001JJ-4509410CG2140N0001XJ 

 
A)Expedient: 2410-45-2022 

Titular: P.G., M.R. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 1.375,00 € 

Emplaçament: PL. JOAN CAPRI, 5 

Ref. cadastral: 4098408CG2049N0001DR 

 
 

A)Expedient: 2410-46-2022 

Titular: C.G., J.A. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 4.515,00 € 

Emplaçament: Carrer SANT JAUME 2 A 

Ref. cadastral: 4710946CG2140S0001XW 

 
A)Expedient: 2410-47-2022 

Titular: CP. AV. DA LA PAU, 20 

Descripció:   REPARAR CANONADES DE DESGUÀS INTERIORS DE 

L’EDIFICI 

Pressupost: 2.375,00 € 

Emplaçament: AV. DE LA PAU, 20 

Ref. cadastral: 5108212CG2150N 

 

A)Expedient: 2410-48-2022 

Titular: G.D., J. 

Descripció:   CANVIAR FINESTRES 

Pressupost: 830,00 € 

Emplaçament: AV. JAUME I 9 5 B 
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Ref. cadastral: 4109401CG2141S0071EX 

 
 

A)Expedient: 2410-49-2022 

Titular: P.C., N. 

Descripció:   COLOCAR PORTA GARATGE 

Pressupost: 540,00 € 

Emplaçament: Carrer FERRER I BUSQUETS, 85 A 

Ref. cadastral: 4811114CG2141S0001JL 

 

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

 
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 2.316,52€. 
 

 
3. PRP 2022/216 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT TÈCNIC. 

EXPEDIENT NÚM. 2544-37-2021. DESCRIPCIÓ: OFICINA DE SERVEIS SOCIALS 
D’AJUDA A DOMICILI. EMPLAÇAMENT: C/ CRIST REI, 7, LOCAL 1. 

 
En data 30 d’octubre de 2021 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració responsable 
de l’establiment dedicat a oficina de serveis socials d’ajuda a domicili al carrer de Crist Rei, 7, local 
1. Que en data 2 de març de 2022 es reuneix tota la documentació necessària per a finalitzar 
l’expedient d’activitats. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en desplegament 

de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta 
de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic següent: 
 
Número d’expedient: 2544-37-2021 

Titular: L.P., E. 

Denominació:  oficina de serveis socials d’ajuda a domicili 
Emplaçament: carrer de Crist Rei, 7, local 1 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

Determinacions: 
- Superfície construïda total de l’establiment 123,95m2 i superfície útil de 113,03 m2. 
- Disposar de llums d’emergència a totes les sortides de l’establiment. 
- Inscripció al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya: 

RESES-S10322 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

 
4. PRP 2022/231 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-4-2022. 

DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE ROBA. EMPLAÇAMENT: C/ FERRER I BUSQUETS, 
31, LOCAL. 

 
En data 1 de març de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat de 

venda al detall de roba al carrer de Ferrer i Busquets, 31, local. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en desplegament 
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta 

de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 

Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent: 
 
Número d’expedient: 2575-4-2022 
Titular: C.D., M. 
Denominació: venda al detall de roba (canvi de nom) 
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 31, local 
 

Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.594/86. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  
 

“INFORME RESOLUCIÓ:  
 

TITULAR:               C.D., M.        

ACTIVITAT:           VENDA AL DETALL DE ROBA 
EMPLAÇAMENT:   C/ Ferrer i Busquets núm. 31 bxs.    Mollerussa 
EXPEDIENT:          2575-4-2022 
EXPEDIENT ANTERIO:  594/1986 

 

NOVA ACTIVITAT         AMPLIACIÓ                      CANVI DE NOM   X           

 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons 

ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions: 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en 
dB(A) 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

60 60 50 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  segons 
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 
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Ús del local 

confrontant 
Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

    
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls realitzats per 

una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin 

necessàries. 
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD 
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 

- Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.  
- Emissions a l’atmosfera: no 

- Gestió de residus: 
- paper, cartró, plàstic: dipositar en contenidors municipals de recollida selectiva. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Correcta sectorització contra incendis respecte usos veïns. 
- Els espais fora d’àmbit s’hauran de mantenir tapiats i sense accés des de l’activitat. 

-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació 
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, etc.  

- Establiment comercial de 146,36 m2 de superfície construïda i 117,6 m2 de superfície de 
venda. 

- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“ 
 
 
5. PRP 2022/234 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM.: 2566-2-

2018. DESCRIPCIÓ: BAR. EMPLAÇAMENT: CARRER DE L’ONZE DE SETEMBRE, 16, 
LOCAL. 

 
En data 10 d’octubre de 2018 el Sr. M.H., presenta el projecte per a iniciar l’expedient d’activitats 
per a un bar al carrer de l’Onze de Setembre, 16. Que després de les obres i de diversos 

requeriments, en data 11 de març de 2021 presenta la documentació que mancava que poder fer la 
resolució de l’expedient. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en desplegament 

de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta 
de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent: 
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Número d’expedient: 2566-2-2018 
Titular: M.H. 
Denominació: bar 
Emplaçament: C/ Onze de Setembre, 16, local 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

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

“INFORME RESOLUCIÓ:  

 

TITULAR:              M., H.      

ACTIVITAT:          BAR 
EMPLAÇAMENT:   c/ Onze de Setembre núm. 16    Mollerussa 
EXPEDIENT:          2566-2-2018 

 

NOVA ACTIVITAT  X             MODIFICACIÓ                CANVI DE NOM               

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 24 de febrer de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal, 
atesa la documentació presentada i l’acta de comprovació de data recent referida a la llicència 
municipal 2566-2-2018. 

Es comprova favorablement el projecte tècnic d’activitats redactat per Engelbert Magriñà Aguilera 
visat 2018/441045 en data 10.10.2018, l’annex al projecte redactat en data febrer de 2019 i l’annex 
al projecte de data 21.01.2022. 
Així mateix, es verifica el certificat tècnic de comunicació d’activitats signat per Engelbert Magriñà 
Aguilera visat núm. 2022/440033 de 21.01.2022. 
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari 

Municipal d’Activitats Alimentàries, condicionat a l’acta d’inspecció favorable emesa per l’Agència de 
Protecció de la Salut. 
 
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
ACTIVITATS RECREATIVES: 
- BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de servei 
de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de 

tapes, i entrepans. 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons 

ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en 

dB(A) 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

60 60 50 

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

ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 

confrontant 
Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús Sales d’estar 35 35 30 
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Ús del local 

confrontant 
Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

residencial  Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 

i exposició 
30 30 30 

    
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls periòdics 
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin 
necessàries. 
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de 
desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 
- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal. 
- Gestió de residus: 

- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida selectiva. 
- Olis cuina: magatzematge adequat i a gestor autoritzat. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions de 

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

-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 

- Cal revisar i arreglar tots els desperfectes de les parets, sostre, marcs de les portes, etc. 
per garantir condicions sanitàries adequades. 

- Cal mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció tot l’establiment. 
- El personal de l’activitat ha de disposar de formació sanitària en manipulació d’aliments. 
- Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres cures, 

malaltia o crisi sobtada. 
- Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat. 

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 
- D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els 
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i l’horari 
màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable mitja hora els divendres, dissabtes i 
vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de vacances i en determinades 

festivitats. 
- Aforament màxim permès de l’establiment: 45 persones. 

- Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local. 
- Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles públics i 
activitats recreatives. 
- Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
- Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les quanties 
mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010. 
- Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010. 
- Disposició de fulls de reclamacions. 
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- Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als 
menors d’edat. 
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació 
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, gas, etc. 
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. 
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 ANYS A 
PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.” 
 

6. PRP 2022/237 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM.: 2566-3-
2021. DESCRIPCIÓ: BAR AMB VENDA DE PA I PRODUCTES DE REBOSTERIA AMB 
MAGATZEM VINCULAT. EMPLAÇAMENT: PLAÇA MANUEL BERTRAN, 11 AMB 

MAGATZEM VINCULAT AL C/ VILACLOSA, 10 (A). 
 
En data 30 de juliol de 2021 es presenta la comunicació d’exercici d’activitats de bar amb venda de 
pa i productes de rebosteria amb magatzem vinculat, a la Plaça de Manuel Bertran, 11 i al C/ 
Vilaclosa, 10 (A). Després de finalitzar les obres necessàries per adequar l’establiment, en data 4 de 
febrer el titular presenta la resta de documentació necessària per a poder resoldre l’expedient 
d’activitats. 

 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en desplegament 
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta 
de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 

Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent: 
 

Número d’expedient: 2566-3-2021 
Titular: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE BALAGUER SL 
Denominació: bar amb venda de pa i productes de rebosteria amb magatzem vinculat 
Emplaçament: Pl. Manuel Bertran, 11, local i C/ Vilaclosa, 10(A). 
 

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

“INFORME RESOLUCIÓ:  
 

TITULAR:               INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE BALAGUER, SL        

ACTIVITAT:           BAR AMB VENDA DE PA I PRODUCTES DE REBOSTERIA AMB MAGATZEM 

VINCULAT 
EMPLAÇAMENT:   Plaça Manuel Bertran núm. 11 bxs amb magatzem vinculat al                               
                            carrer Vilaclosa núm. 10 (A)    Mollerussa 
EXPEDIENT:          2566-3-2021 

 

NOVA ACTIVITAT  X            MODIFICACIÓ              CANVI DE NOM               

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 14 de març de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal, 
vista la documentació presentada referida a l’expedient 2575-11-2019 tramitat en règim de 
comunicació. 
Es comprova favorablement el projecte redactat per Sandra Llasera visat núm. 202100971 en data 
30/07/2021, els annexes d’octubre de 2021 i novembre de 2021, així com les certificacions 
tècniques signades pel mateix tècnic en data 24.12.2021 i 25.01.2022. 
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Vistos els dos informes de compatibilitat urbanística emesos en data 04.11.2021 i 02.03.2022 de 
caràcter favorable. 
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari 
Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció 
de la Salut. 
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT d’acord amb les següents prescripcions: 

-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
ACTIVITATS RECREATIVES: 
- BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de servei 
de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de 

tapes, i entrepans. 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons 
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en 
dB(A) 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 

existents 

60 60 50 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  segons 
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 

Le(21 h – 23 

h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

    
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls periòdics 
realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin 
necessàries. 
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de 
desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 

- Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.  
- Emissions a l’atmosfera: 

- fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors de greixos i 
xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici. 

- Gestió de residus: 

- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida selectiva. 
- olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor autoritzat. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Correcta sectorització contra incendis de l’activitat respecte els usos residencials veïns. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions de risc. 
- En cas que la potència dels elements de cocció de la cuina superi els 20kW caldrà instal·lar un 
sistema d’extinció automàtic, d’acord amb CTE-SI.   
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i compliment de 

la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar amb venda de pa. 
- L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per facilitar primeres cures 
en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada. 
- CONDICIONANTS URBANÍSTICS: 

- Atès que una part de l’establiment destinat a magatzem no compleix l’altura mínima caldria 
col·locar un armari o altra solució per complir amb la normativa. 
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, en règim general 
aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 
2:30 h, perllongable mitja hora els divendres, 
dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de vacances i en determinades 
festivitats. 
- Aforament màxim de la zona de bar de l’establiment: 12 persones. 

- Es mantindran sense ús per l’activitat totes les plantes pis de l’edifici Plaça Manuel Bertran núm. 11 
i només es podrà utilitzar la planta baixa, d’acord amb el projecte tècnic presentat. 
- Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local. 
- Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles públics i 
activitats recreatives. 
- Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

- Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les quanties mínimes 
establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010. 
- Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010. 
- Disposició de fulls de reclamacions. 
- Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 

poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als menors d’edat. 
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi restin subjectes 
d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació elèctrica, climatització, etc. Aquestes 
instal·lacions realitzaran els controls periòdics d’acord amb la legislació vigent. 
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. 
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 ANYS A 

PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS REALITZADA.” 
 
7. PRP 2022/257 SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE, EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS 
EN CATALÀ O EN OCCITÀ DESTINADES A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE 

LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2022  

 
Vista la Resolució CLT/655/2022, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en 
l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència 
no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022, DOGC núm. 8625, de 14 
de març de 2022. 

 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Vista Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases 
específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, DOGC núm. 
7784, de 9 de gener de 2019, modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/520/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8618, de 3 de març de 2022. 

 
Vista la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases 
generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, 

publicada al DOGC núm. 8292, d’11 de desembre de 2020, bases modificades per l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat a la sessió del 28 de gener del 
2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener, DOGC núm. 8334, de 5 de 

febrer de 2021. 
 
Aquesta línia de subvencions en espècie i en règim de concurrència no competitiva té com objecte 
l'adquisició de llibres que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o en 
occità inclosos en el Sistema d'Adquisició Bibliotecària (https://sab.cultura.gencat.cat/) i destinats a 
les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
 

L’import de la subvenció a sol·licitar és de 9.000,00 €, d’acord amb el punt 3 de la convocatòria. 
 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de les bases reguladores, bases específiques, les 
successives modificacions i la convocatòria; i la importància de l’execució de les actuacions previstes, 
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES 
2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, 

mercats fires i protecció animal, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:  
 

Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa en la convocatòria, relativa  a la 
Resolució CLT/655/2022, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en 
l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència 
no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les 

biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022. 
 
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el 
“Formulari de sol·licitud”, un ajut per la quantia de 9.000,00€. 
 
Tercer. Donar compliment com a beneficiari als requisits de la base 4 i a les obligacions de les bases 
específiques 3 i 10, la base general 18 i les seves modificacions: 

-  Els sol·licitants han de gestionar una biblioteca o diverses integrades en el Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya. 
-  Els llibres han d'estar escrits en català o en occità i han d'estar inclosos en el Sistema d'Adquisició 
Bibliotecària (https://sab.cultura.gencat.cat/). 
- L'adquisició dels llibres s'ha de dur a terme dins l'any natural de concessió de la subvenció. 

- Les entitats beneficiàries de les subvencions han d'incloure el logotip del Departament de Cultura i 

l'expressió «amb el suport del Departament de Cultura», fent servir el logotip  corporatiu del 
Programa d'identificació visual (PIV) http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/> , en els elements 
informatius i de difusió de les adquisicions objecte de la subvenció (guies de lectura, aparadors de 
novetats, etc.). 
- Proporcionar sempre la informació que els sigui demanada respecte de l'ajut concedit i sotmetre's a 
les actuacions de comprovació i control de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de la 
Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents 

d'acord amb la normativa aplicable. 
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- Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat objecte 
de l'ajut, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de l'ajut. Aquesta comunicació s'ha 
de fer tan bon punt es coneguin, i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 
- Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 

- Conservar els llibres, registres i documents que els siguin exigibles per a la justificació de l'ajut 
rebut, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
- Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de subvencions i les 

bases específiques corresponents. 
- Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i d'altres 

entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest, excepte les de 
l'Institut Ramon Llull. També són incompatibles amb transferències per al finançament global de 
l'entitat o amb subvencions nominatives per a qualsevol finalitat que hagi atorgat el Departament de 
Cultura o les entitats que s'hi adscriuen. Són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat, ens 
vinculats o participats per aquests, altres administracions, ens públics o privats, sense perjudici del 
que estableix la base 5.7. 

 
Quart. Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats fires i 
protecció animal, i als departaments de contractació i l’àrea econòmica als efectes oportuns.  
 
 
8. PRP 2022/232 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 7 DE MAIG DE 
2022. PER PART DE L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA. 

EXPEDIENT 1599- 56-2022.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.P. M.R., en representació de l’AMPA de l’Escola 
Pompeu Fabra de Mollerussa, en què demana autorització per poder disposar del Pavelló 19 de març 
el dia 7 de maig de 2022, des de les 15:00 i fins a les 18:00h, per dur a terme el festival de 

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

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

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

l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a l’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, disposar del Pavelló 19 de 
març el dia 7 de maig 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,  
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 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones 
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, 
esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització 
municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 
les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim 

d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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’actuació PER A LES ACTIVITATS 
EDUCATIVES INFANTILS I JUVENILS QUE TENEN LLOC FORA DE L’HORARI LECTIU: Extraescolars, de lleure, 
socioeducatives i esportives actualitzada el 19 d’octubre de 2021, com també la RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 
16 de febrer i les futures Resolucions. 
 
-Aforament grades 400 persones. 
-Us obligatori mascareta. 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions 
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 
 

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

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

previst en aquest acord. 

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

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

competents als efectes oportuns. 

 
9. PRP 2022/250 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PODER 

INSTAL·LAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL EL DIA 27 D’ABRIL DE 2022. PER 

PART DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER. EXPEDIENT 1599- 57-

2022.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., E., en representació de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer, en què demana autorització per instal·lar una parada al mercat setmanal del dia 27 
d’abril de 2022 des de les 11:00 i fins a les 13:00h, per a dur a terme les inscripcions presencials de 
la volta solidària a l’estany d’Ivars i Vilasana el dia 8 de maig. 
 

També sol·licita: una taula i 3 cadires 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte 
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents: 
 

 Educatives, 

 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

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

 
Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola contra el Càncer, la instal·lació d’una parada al mercat 
setmanal el dia 27 d’abril de 2022, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 

 1 taula  
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 3 cadires 
 

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

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

municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 
les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim 

d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

 

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

materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús 
un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

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

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

 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. 
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 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. 

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

al client. 

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

-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 

-Tenir localitzada una farmaciola. 

-En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de vent. 

-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 

-Pòlissa i rebut RC en vigor 

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

-En cas d’emergència trucar al 11 

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

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

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

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

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

competents als efectes oportuns. 

 
10. PRP 2022/251 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA CTRA. 
MIRALCAMP S/N EL DIA 27  D’ABRIL DE 2022. PER A UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 1599- 58-2022.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament de 
Salut, en què demana autorització per l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en la ubicació 
habitual el dia 27 d’abril de 2022, per a ubicació de  la unitat mòbil del programa de detecció precoç 

de càncer de mama del Servei Català de la Salut. Sol·licita també un punt de llum al lloc de sempre. 
 

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 al Departament de Salut, la utilització  de   l’estacionament a la Ctra. de 
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual la unitat mòbil del programa de detecció precoç de càncer de 
mama del Servei Català de la Salut els dia 27 d’abril de 2022. 

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

ús o servei públic,  

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

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

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 
les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim 

d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

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

al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i 

materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús 
un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

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

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

 

Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia del Covid-19 en el 
moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic, distància seguretat, ús obligatori mascareta, 
elements protectors i els necessaris establerts per normativa anitcovid. 

-Tenir una farmaciola 
-Prohibit fumar  
-Tenir localitzats els extintors de la UM 
-Respectar aforament total  
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC 
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112 
 

 Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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 2022/192 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-77-2022  
 

 
En data 17 de febrer de 2022, el Sr. P.S., J.R. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a 
l’establiment “Bar del Canal”. 

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:   
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1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-77-2022 
- Titular peticionari: P.S., J.R. 
- Nom comercial: “Bar del Canal” 

- Ubicació: Ctra. Miralcamp, 3 
- Metres quadrats: 30 m2  
- Període autoritzat: gener, febrer, abril, octubre, novembre i desembre 2022 
- Metres quadrats: 30 m2  

- Període autoritzat: març 2022 
- Metres quadrats: 76 m2  

- Període autoritzat: dies de la Fira de Sant Josep 2022 
- Metres quadrats: 45 m2  

- Període autoritzat: maig, juny, juliol, agost i setembre 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. 

 
12. PRP 2022/195 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-100-2022  
 
En data 22 de febrer de 2022, el Sr. V.G., J. en representació de Pizzeria Breiko SL  presenta en 
aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via 
pública o espai d’ús públic per a l’establiment “Bar del Canal”. 

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, 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: 2334-100-2022 
- Titular peticionari: Pizzeria Breiko SL 
- Nom comercial: “Pizzeria Breiko” 

- Ubicació: Ctra. Miralcamp, 2 
- Metres quadrats: 30 m2  
- Període autoritzat: gener, febrer, abril, octubre, novembre i desembre 2022 
- Metres quadrats: 60 m2  

- Període autoritzat: març 2022 
- Metres quadrats: 36 m2  
- Període autoritzat: maig, juny, juliol, agost i setembre 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. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

 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: 
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 
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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: 
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. 
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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 
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. 
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13. PRP 2022/233 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-63-2022  

 
 
En data 11 de febrer de 2022, la Sra. C.G., M.D. 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 “El Bombonet”. 

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: 2334-63-2022 
- Titular peticionari: C.G., M.D. 
- Nom comercial: “El Bombonet” 
- Ubicació: Cr Vilaclosa, 14 

- Metres quadrats: 36 m2  

- Període autoritzat: de gener a desembre de 2022 
- NO es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre segons plànol aportat. 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 

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

possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les 
sol·licituds de llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de 
preveure el termini de l’ocupació 

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

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser 
revocada, sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons 

d’interès públic, per ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit 
de persones i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes. 

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: 
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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. 
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. 

 
 

14. PRP 2022/256 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-108-2022  

 

En data 28 de febrer de 2022, la Sra. O.B., R. 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 “Tasta’m”. 

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: 2334-63-2022 

- Titular peticionari: O.B., R. 
- Nom comercial: “Tasta’m” 
- Ubicació: Ps. La Salle, 2 
- Metres quadrats: 32 m2 (16 m2 zona aparcament i 16 m2 dins el passeig) 

NO s’autoritzen les dues taules del davant de l’establiment. 
- 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. 
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3. Condicions particulars de la llicència:  

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

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

que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

 Respectar els horaris que es fixin. 
 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

puguin incloure per raons d’interès públic. 

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

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

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

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

de la seva utilització. 

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

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

terrasses i similars, s’estableix el següent: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Només estaran permesos els para-sols. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espai entre ocupacions 

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

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

d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat, 
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa 
dictada per les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2. 

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

 

15. PRP 2022/258 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-30-2022  

 
 
En data 24 de gener de 2022, el Sr. L.C., B. en representació de Pastisseria M. Àngels, 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 “Pastisseria M. Àngels”. 

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: 2334-30-2022 
- Titular peticionari: Pastisseria M. Àngels, SCP  
- Nom comercial: “Pastisseria M. Àngels” 
- Ubicació: Cr. Llorenç Vilaró, 2, Bxs. 

- Metres quadrats: 51 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 
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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). 

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: 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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. 
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: 
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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: 
- 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. 
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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 2022/243 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 

2/2022 
 
Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 2/2022, que inclou 
5 expedients i que importa la quantitat 4.834,77 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
 
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. 
 
17. PRP 2022/245 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR 

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 3/2022 
 
Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 3/2022, que inclou 7 expedients i que importa la quantitat 
1.090,29 €. 
 
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. 
 

 
18. PRP 2022/247 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

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

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
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Urbana (Plusvàlua) número 2/2022, que inclou 17 expedients i que importa la quantitat 8.824,18 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  

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 2022/261 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.02.2022 a 28.02.2022) 

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats durant el 

període comprès entre els dies 01.02.2022 a 28.02.2022. 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos els 

informes que obren en l’expedient, Informe d’intervenció núm. 286/2022 i 287/2022, es proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats durant 

el període comprès entre els dies 01.02.2022 a 28.02.2022 i que corresponen al personal següent: 
 
ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

SEGURETAT CIUTADANA 

 A.R., J. 280,68 € 

 B.M., N. 375,45 € 

 C.C., C. 273,25 € 

 F.P., M. 268,21 € 

 F.M., E. 308,04 € 

 F.P., D. 382,37 € 

 F.P., R. 530,13 € 

 G.M., M. 295,03 € 

 L.O., A. 359,35 € 

 M.V., J. 522,87 € 

 O.L., E. 156,63 € 

 P.M., J. 703,03 € 

 R.N., J. 284,31 € 

 R.D., F. 324,14 € 

 S.V., J. 260,24 € 

 S.A., J.A. 91,68 € 

 T.M., S. 183,96 € 

 TOTAL ÀREA 5.599,37 € 

 ESPORTS 
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 F.A., M.A. 123,45 € 

 TOTAL ÀREA 123,45 € 

  

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 

ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 
  
Tercer.- Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació. 
 

 
20. PRP 2022/259 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 50.770,76 € 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 272 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/864 EXP.  1657-162-2022 19.803,93 €  

INF. 273 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/847 EXP.  1657-25-2022 907,50 €  

INF. 274 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/811 EXP.  1657-1042-2021 5.300,00 €  

INF. 276 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/728 EXP.  1657-952-2021 1.450,00 €  

INF. 277 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/728 EXP.  1657-952-2021 323,55 €  

INF. 278 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/808 EXP.  1657-1041-2021 203,28 €  

INF. 279 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/808 EXP.  1657-1041-2021 3.146,00 €  

INF. 280 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2022/2021 EXP.  1657-60-2022 1.152,16 €  

INF. 281 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2022/146 EXP.  1657-257-2022 1.709,97 €  

INF. 282 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2022/2017 EXP.  1657-56-2022 9.075,00 €  

INF. 283 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/760 EXP.  1657-985-2021 241,84 €  

INF. 284 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2022/142 EXP.  1657-253-2022 4.088,13 €  

INF. 285 DATA 14/03/2022 RELACIÓ F/2021/779 EXP.  1657-1007-2021 169,40 €  

INF. 292 DATA 15/03/2022 RELACIÓ F/2022/103 EXP.  1657-182-2022 3.200,00 €  
 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  50.770,76 euros de les relacions de 
factures següents: 
  

F/2021/728   1.450,00 €  

F/2021/728   323,55 €  

F/2021/760   241,84 €  

F/2021/779   169,40 €  
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F/2021/808   203,28 €  

F/2021/808   3.146,00 €  

F/2021/811   5.300,00 €  

F/2021/847   907,50 €  

F/2021/864   19.803,93 €  

F/2022/103   3.200,00 €  

F/2022/142   4.088,13 €  

F/2022/146   1.709,97 €  

F/2022/2017   9.075,00 €  

F/2022/2021   1.152,16 €  
 
 

L’import que s’especifica en les relacions F/2021/811, F/2021/808, F/2021/2017, F/2021/760, 
F/2021/779 i F/2022/103 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.  
 
 
21. PRP 2022/260 APROVACIÓ DE DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 127/2022. 
 

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 60.331,80€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 291 DATA 15/03/2022 RELACIÓ F/2022/127 EXP.  1657-238-2022 60.331,80 €  
 
 

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 60.331,80€ de 
les despeses contingudes a les relacions de factures següents: 

F/2022/291   60.331,80 €  
 
 

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

 
22. PRP 2022/265 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 5.422,70 € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 301 DATA 15/03/2022 RELACIÓ F/2022/101 EXP.  1657-178-2022 4.283,88 €  
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INF. 303 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/120 EXP.  1657-206-2022 6,26 €  

INF. 308 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2021/727 EXP.  1657-951-2021 838,53 €  

INF. 309 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2021/727 EXP.  1657-951-2021 294,03 €  
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  5.422,70 euros de les relacions de 
factures següents: 

  

F/2021/727   838,53 €  

F/2021/727   294,03 €  

F/2022/101   4.283,88 €  

F/2022/120   6,26 €  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
23. PRP 2022/236 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-3-2022. 

 
Examinada la sol·licitud presentada per T.V., A. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 

sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 

que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe 

favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, 
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: T.V., A. 

Núm. targeta:  25137-2022-0001-2173N 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  02/2032 
 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
24. PRP 2022/238 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-4-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per M.S., D. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 

complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
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sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe 
favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, 
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 

Titular: M.S., D. 
Núm. targeta:  25137-2022-0002-2600Q 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  02/2027 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 

25. PRP 2022/239 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-5-2022 

 
Examinada la sol·licitud presentada per S.R., A. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
 

En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 

sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 

 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe 
favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, 
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 

 
Titular: S.R., A. 
Núm. targeta:  25137-2022-0003-5216R 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  03/2027 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
26. PRP 2022/240 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-6-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per R.L., J. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per 
a persones amb discapacitat. 
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En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 

condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe 
favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, 

CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 

següent: 
 
Titular: R.L., J. 
Núm. targeta:  25137-2022-0004-9549J 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  03/2027 
 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
27. PRP 2022/241 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-7-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per C.V., R. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 

 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 

normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe 
favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, 
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: C.V., R. 
Núm. targeta:  25137-2022-0005-6049R 

Modalitat: Titular conductor 
Data de caducitat:  03/2032 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
28. PRP 2022/244 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-8-2022.  

 
Examinada la sol·licitud presentada per B.J., D. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
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En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 

altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe 

favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, 
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: B.J., D. 
Núm. targeta:  25137-2022-00006-6053E 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  MARÇ/2032 

 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
 
29. PRP 2022/235 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-12-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 

2022/2648, de data 18/02/2022, el Sr. G.B., D. 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. 
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30. PRP2022/246 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-14-2022 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
2022-3451, de data 04/03/2022, la Sra. C.P., J. sol·licita targeta de resident zona blava. 
 

Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i amb 
les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els següents:  
 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

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

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 

 
Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la persona 
interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es determina en 
l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li afecti, 

amb oferiment dels recursos adients. 
 

31. 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: 
 
31.1.- PRP 2022/248 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEI DE DISSENY DELS 
ESTANDS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A LA FIRA SANT JOSEP EDICIÓ 2022. 

 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de disseny de dos estands de 

l’Ajuntament de Mollerussa per la Fira de Sant Josep durant l’edició de 2022. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 
a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 79930000-2 “Servicios 

especializados de diseño” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a 
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la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP.  

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat certificada per part de la Intervenció de fons.  

 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de  

DEPASTADEMONIATO, SL amb el CIF: B16964777, la qual declara que disposa de la capacitat 
d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, 
conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 

Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte SERVEI 
DE DISSENY DELS ESTANDS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER LA FIRA SANT JOSEP 
EDICIÓ 2022. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec 
del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220220001537. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de DEPASTADEMONIATO, 
SL  amb el CIF: B16964777 en els termes que es descriuen seguidament: 
 

 La retribució del contracte:  3.968,80 € (21 % IVA 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/res per l’òrgan competent.  
 

 Serveis del contracte:  
 
Servei de disseny de dos estands  
  

 1 estand amb adaptació de la campanya anual de l’ Ajuntament. 
 1 estand per a la presentació de la marca turisme. 

       
     Servei d’adaptació de la marca turisme a 7 elements de merchandasing. 
 
 El termini d’execució:  

 

El termini màxim de lliurament és el dia 18 de març de 2022. 

 
El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a l’article 
29.8 de la LCSP.  
 

 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:  
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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.” 
 
31.2.- PRP 2022/249. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ DE L’ESTAND DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A LA FIRA SANT JOSEP 

EDICIÓ 2022. 
 
L’objecte de la present contractació és el lloguer i el muntatge dels materials de l’estand de 
l’Ajuntament de Mollerussa per la Fira de Sant Josep en la edició del 2022. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb allò 
establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes 

del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 39154100-7 “Stands de 
exposición” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 
2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a 
la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 

justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP.  
 

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 
d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per part 
de l’empresa 9-VISUAL DIFUSIÓ, SCP amb el CIF J25829086, la qual declara que disposa de la 

capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions 
objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la Junta de 
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, 
de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el LLOGUER I 
MUNTATGE DE L’ESTAND DE L’AJUTAMENT DE MOLLERUSSA A LA FIRA DE SANT JOSEP 
EDICIÓ 2022. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a 
càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC220220001538. 
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de 9-VISUAL DIFUSIÓ, 
SCP amb el CIF: J25829086 en els termes i condicions que es detallen seguidament: 
 
 Preu del contracte:  5.807,15 € (21 % IVA inclòs). 
 

El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma 

contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.  
 

 Termini de lliurament: 
 

El termini màxim de lliurament i muntatge dels béns és el dia 18 de març de 2022. 
 
 

 
 Material i serveis inclosos: 

 
 
 
 
 

 
 

 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.” 

 
31.3.- PRP 2022/266 RECONEIXEMENT DEL 4t. TRIENNI AL Sr. G.A., R. 
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Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a partir del dia 15 de març 
de 2022 a favor del Sr. G.A., R., personal contractat en règim laboral temporal amb jubilació parcial, 
en el lloc de treball d’oficial de 2a, Grup C, Subgrup C2, i amb efectes econòmics des del mes de 
venciment. 
 

D’acord amb tot l’exposat, i a la vista de l’informe favorable que obra en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr. G.A.,R., personal contractat en règim laboral 

temporal amb jubilació parcial, en el lloc de treball d’oficial de 2a, Grup C, Subgrup C2, i amb efectes 
econòmics des del mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual.  
 
31.4.- PRP 2022/267 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA Sra. P.P., E. 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a partir del dia 12 de 

març de 2022 a favor de la Sr. P.P., E., personal contractat en règim laboral indefinit no fix, Grup C, 
Subgrup C1, i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
D’acord amb tot l’exposat, i a la vista de l’informe favorable que obra en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra. P.P., E., personal contractat en règim laboral 

indefinit no fix, Grup C, Subgrup C1, i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
En la nòmina corresponent al mes de març de 2022 es reflectiran els triennis següents: 

 
3 triennis del Subgrup C2 
2 triennis del Subgrup C1 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual.  
 
 
31.5.- PRP 2022/269 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 852,65€. 

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

INF. 324 DATA 17/03/2022 RELACIÓ F/2022/128 EXP.  1657-239-2022 258,71 €  

INF. 325 DATA 17/03/2022 RELACIÓ F/2022/123 EXP.  1657-209-2022 593,94 €  
 
 
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 852,65€ de les 
despeses contingudes a les relacions de factures següents: 
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F/2022/123   593,94 €  

F/2022/128   258,71 €  
 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
31.6.- PRP 2022/270 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 6.956,42 € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 312 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/105 EXP.  1657-184-2022 280,00 €  

INF. 313 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/124 EXP.  1657-210-2022 605,00 €  

INF. 314 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/131 EXP.  1657-242-2022 903,55 €  

INF. 317 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/141 EXP.  1657-252-2022 846,27 €  

INF. 318 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/129 EXP.  1657-240-2022 1.120,07 €  

INF. 319 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/129 EXP.  1657-240-2022 1.599,49 €  

INF. 320 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/138 EXP.  1657-249-2022 24,20 €  

INF. 323 DATA 16/03/2022 RELACIÓ F/2022/133 EXP.  1657-244-2022 1.577,84 €  
 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  6.956,42 euros de les relacions de 
factures següents: 

  

F/2022/105   280,00 €  

F/2022/124   605,00 €  

F/2022/129   1.120,07 €  

F/2022/129   1.599,49 €  

F/2022/131   903,55 €  

F/2022/133   1.577,84 €  

F/2022/138   24,20 €  

F/2022/141   846,27 €  
 
 
L’import que s’especifica en la relació F/2022/138 és una  part de la despesa total de la relació a la 
que correspon.  

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
31.7.- PRP 2022/271 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-4-2022. 
 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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

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

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

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

en l’article 71 LGT. 

 

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

qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic. 

 

Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute 
tributari en els següents termes: 
 
Atès que ENDESA ENERGIA SAU té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a Taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i la volada de les vies publiques per import 
de 11.623,79 €. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures a Endesa Energia SAU per import 

de 11.660,87 €. 

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

Núm LID Objecte tributari Principal 
Recàrrec 

executiu 
TOTAL 

2165000017 
TAXA 1,5 % GAS  
-1r. trimestre 2021- 2658,10 132,90 2.791,00 

2166000024 

TAXA 1,5 % ELECTRICITAT 

 -1r. trimestre 2021- 8.105,86 405,29 8.511,15 

2165000040 
TAXA 1,5 % GAS  
-3r. trimestre 2021- 306,32 15,32 321,64 

 TOTAL 11.070,28 553,51 11.623,79 

 
 
 

Pendent pagar: 

 

Número factura Data factura Import 

082030983322 0777 PNR101N0306563 12/11/2021 27,30 

082030988943 0568 PNR101N0319162 30/11/2021 32,43 

082030985484 0568 P8Z208Y0011011 26/01/2022 48,63 

082030988943 0553 PNR101N0317194 26/11/2021 58,70 

082030983185 0994 PNR101N0330010 07/12/2021 67,23 

082030985260 1008 PNR101N0325220 03/12/2021 80,71 
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082011740721 1135 PMR101N0418605 25/11/2021 85,06 

082030976150 0990 PNR101N0325204 03/12/2021 93,19 

082011720831 1076 P6Z208Y0003612 13/01/2022 93,45 

082011720831 1095 P6Z201Y0000484 14/01/2022 100,47 

082011741968 1095 PMR201N0052106 07/02/2022 103,31 

082011740721 1120 PMR101N0416808 24/11/2021 108,60 

082011740721 1116 PMR101N0415450 23/11/2021 108,60 

082030973943 0990 PNR101N0325200 03/12/2021 129,38 

082011726151 1076 P6Z208Y0008347 26/01/2022 134,01 

082030972593 1008 PNR101N0325197 03/12/2021 142,95 

082030989436 0572 P8Z208Y0006126 14/01/2022 145,95 

082030982709 0990 PNR101N0325216 03/12/2021 153,25 

082030982981 0990 PNR101N0330009 07/12/2021 185,33 

086161830100 1007 PNR201N0019082 18/01/2022 198,02 

082011742942 0931 PMR101N0433447 03/12/2021 199,21 

082011747269 0906 PMR101N0433453 03/12/2021 203,56 

082032973813 0668 PMR101N0420329 26/11/2021 211,37 

082030982314 1008 PNR101N0325213 03/12/2021 220,78 

082030981986 1016 PNR101N0325210 03/12/2021 222,71 

082011741968 1076 P6Z208Y0008348 26/01/2022 229,37 

082011745943 0925 PMR101N0433451 03/12/2021 233,13 

082011744629 0910 PMR101N0433450 03/12/2021 251,37 

082030975518 1008 PNR201N0012785 11/01/2022 254,58 

082011741968 1101 PMR201N0055458 08/02/2022 256,30 

082026991141 0773 PNR101N0326932 03/12/2021 310,35 

082011743454 0944 PMR101N0433448 03/12/2021 328,35 

082011747765 0931 PMR101N0433452 03/12/2021 337,28 

082011741968 1080 P0Z202N0029434 04/02/2022 387,20 

082011745219 0925 PMR101N0440860 07/12/2021 402,12 

082011723748 1042 PMR108N0071933 01/12/2021 450,39 

082011744249 0959 PMR101N0433449 03/12/2021 455,44 

082030983964 1012 PNR101N0325219 03/12/2021 461,05 

082011726911 1095 PMR101N0416807 24/11/2021 497,66 

082011722345 1095 P6Z101Y0012845 10/11/2021 498,02 

082011726911 1101 PMR101N0418604 25/11/2021 498,11 

082011726911 1080 PMR101N0415449 23/11/2021 500,25 

082011726911 1116 PMR101N0419933 26/11/2021 507,38 

082011724756 1101 PMR101N0436923 07/12/2021 527,04 
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082011740829 1116 PMR101N0413043 19/11/2021 556,08 

082011726911 1120 PMR101N0436924 07/12/2021 565,20 

  TOTAL 11.660,87 

 
A compensar: 

 

Pendent ingressar Pendent pagar A compensar Import FRAS pendent 

11.623,79 11.660,87 11.623,79 37,08 

 
Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament 
General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran 
extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a 
favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin. La compensació 

s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari. 
 
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici. 
 
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre ENDESA ENERGIA SAU i 

aquest Ajuntament, per import total de 11.623,79 €, atès que concorren els requisits establerts en 
la normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les obligacions existents 
amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR, segons el següent 
desglossament, 

 

 

Número factura 
Data 
factura 

Import 
factura 

Import 
compensat 

Import 
pendent 

082030983322 0777 PNR101N0306563 12/11/2021 27,30 27,30 0,00 

082030988943 0568 PNR101N0319162 30/11/2021 32,43 32,43 0,00 

082030985484 0568 P8Z208Y0011011 26/01/2022 48,63 48,63 0,00 

082030988943 0553 PNR101N0317194 26/11/2021 58,70 58,70 0,00 

082030983185 0994 PNR101N0330010 07/12/2021 67,23 67,23 0,00 

082030985260 1008 PNR101N0325220 03/12/2021 80,71 80,71 0,00 

082011740721 1135 PMR101N0418605 25/11/2021 85,06 85,06 0,00 

082030976150 0990 PNR101N0325204 03/12/2021 93,19 93,19 0,00 

082011720831 1076 P6Z208Y0003612 13/01/2022 93,45 93,45 0,00 

082011720831 1095 P6Z201Y0000484 14/01/2022 100,47 100,47 0,00 

082011741968 1095 PMR201N0052106 07/02/2022 103,31 103,31 0,00 

082011740721 1120 PMR101N0416808 24/11/2021 108,60 108,60 0,00 

082011740721 1116 PMR101N0415450 23/11/2021 108,60 108,60 0,00 

082030973943 0990 PNR101N0325200 03/12/2021 129,38 129,38 0,00 

082011726151 1076 P6Z208Y0008347 26/01/2022 134,01 134,01 0,00 

082030972593 1008 PNR101N0325197 03/12/2021 142,95 142,95 0,00 
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082030989436 0572 P8Z208Y0006126 14/01/2022 145,95 145,95 0,00 

082030982709 0990 PNR101N0325216 03/12/2021 153,25 153,25 0,00 

082030982981 0990 PNR101N0330009 07/12/2021 185,33 185,33 0,00 

086161830100 1007 PNR201N0019082 18/01/2022 198,02 198,02 0,00 

082011742942 0931 PMR101N0433447 03/12/2021 199,21 199,21 0,00 

082011747269 0906 PMR101N0433453 03/12/2021 203,56 203,56 0,00 

082032973813 0668 PMR101N0420329 26/11/2021 211,37 211,37 0,00 

082030982314 1008 PNR101N0325213 03/12/2021 220,78 220,78 0,00 

082030981986 1016 PNR101N0325210 03/12/2021 222,71 222,71 0,00 

082011741968 1076 P6Z208Y0008348 26/01/2022 229,37 229,37 0,00 

082011745943 0925 PMR101N0433451 03/12/2021 233,13 233,13 0,00 

082011744629 0910 PMR101N0433450 03/12/2021 251,37 251,37 0,00 

082030975518 1008 PNR201N0012785 11/01/2022 254,58 254,58 0,00 

082011741968 1101 PMR201N0055458 08/02/2022 256,30 256,30 0,00 

082026991141 0773 PNR101N0326932 03/12/2021 310,35 310,35 0,00 

082011743454 0944 PMR101N0433448 03/12/2021 328,35 328,35 0,00 

082011747765 0931 PMR101N0433452 03/12/2021 337,28 337,28 0,00 

082011741968 1080 P0Z202N0029434 04/02/2022 387,20 387,20 0,00 

082011745219 0925 PMR101N0440860 07/12/2021 402,12 402,12 0,00 

082011723748 1042 PMR108N0071933 01/12/2021 450,39 450,39 0,00 

082011744249 0959 PMR101N0433449 03/12/2021 455,44 455,44 0,00 

082030983964 1012 PNR101N0325219 03/12/2021 461,05 461,05 0,00 

082011726911 1095 PMR101N0416807 24/11/2021 497,66 497,66 0,00 

082011722345 1095 P6Z101Y0012845 10/11/2021 498,02 498,02 0,00 

082011726911 1101 PMR101N0418604 25/11/2021 498,11 498,11 0,00 

082011726911 1080 PMR101N0415449 23/11/2021 500,25 500,25 0,00 

082011726911 1116 PMR101N0419933 26/11/2021 507,38 507,38 0,00 

082011724756 1101 PMR101N0436923 07/12/2021 527,04 527,04 0,00 

082011740829 1116 PMR101N0413043 19/11/2021 556,08 556,08 0,00 

082011726911 1120 PMR101N0436924 07/12/2021 565,20 528,12 37,08 

  TOTAL 11.660,87 11.623,79 37,08 

 

 

  

IMPORT LID IMPORT A COMPENSAR IMPORT PENDENT  

Núm LID Objecte tributari Principal 
Rec. 

exe. 
TOTAL Principal 

Rec. 

exe. 
TOTAL Principal 

Rec. 

exe. 
TOTAL 

2165000017 
TAXA 1,5 % GAS  

2.658,10 132,90 2.791,00 2.658,10 132,90 2.791,00 0,00 0,00 0,00 
-1r. trimestre 2021- 

2166000024 
TAXA 1,5 % ELECTRICITAT 

8.105,86 405,29 8.511,15 8.105,86 405,29 8.511,15 0,00 0,00 0,00 
 -1r. trimestre 2021- 
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2165000040 
TAXA 1,5 % GAS  

306,32 15,32 321,64 306,32 15,32 321,64 0,00 0,00 0,00 
-3r. trimestre 2021- 

  TOTAL 11.070,28 553,51 11.623,79 11.070,28 553,51 11.623,79 0,00 0,00 0,00 

           

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

31.8.- PRP 2020/191 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-20-2022.  
 
En data 10 de gener de 2022, el Sr. C.G., J. en representació de Patet forn pastisseria SL 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 “Pastisseria Patet”. 

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: 2334-20-2022 
- Titular peticionari: Patet forn pastisseria SL 
- Nom comercial: “Pastisseria Patet” 
- Ubicació: Pl.  Pla d’Urgell, 2 

- Metres quadrats: 32 m2  
- Període autoritzat: de gener a març i d’octubre a desembre de 2022 
- Metres quadrats: 46 m2  
- Període autoritzat: d’abril 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. 
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- 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). 

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 
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(*) 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. 
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 
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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: 

- 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. 
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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. 

31.9.- PRP 2022/272 APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI DE MODALITAT DEL SISTEMA DE 

GESTIÓ URBANÍSTICA. CANVIANT DE COOPERACIÓ A COMPENSACIÓ. PA-08, POLIGON 

ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Mollerussa va estar aprovat per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 26 de febrer de 2009 i  publicat en data 29 de 

juny de 2009 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i les seves modificacions posteriors. 

Vista la sol·licitud de canvi de sistema de gestió  Núm. registre d’entrada 2022-2548 i 2022-2934), 

passant de la modalitat de cooperació a la de compensació bàsica. 

Vist l’informe de l’Arquitecta municipal de data 10 de març de 2022 i que hi figura a l’exp. 2301-1-

2022   

Vist l’informe del Secretari accidental.  

Atès que l’article 121.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei d’Urbanisme (TRLU), determina que l’administració competent ha de decidir el sistema 

d’actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar en funció de les necessitats, els mitjans 

economicofinancers de què disposi, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies 

que hi concorrin.  

Atès que l’article 129.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme disposa que la modalitat de cooperació pot ser   substituïda per la de compensació 

bàsica quan així ho sol·licitin les persones propietàries de finques la superfície de les quals representi 

més del 50% de la superfície total del polígon d’actuació urbanística, prèviament constituïdes, a 

aquests efectes, en entitat urbanística col·laboradora provisional, excepte en el cas de propietari o 

propietària únics.  

Atès que ell sol·licitant acredita la titularitat del 100% de les finques de l'àmbit.  

D’acord amb l’establert als articles 119 i 121 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i disposicions reglamentàries concordants. 

En ús de les competències delegades per decret núm. 358/2019, es proposa a la Junta de Govern 

Local l’adopció dels següents acords: 
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1r. Aprovar inicialment el canvi de modalitat del sistema d'actuació previst per a la gestió de polígon 

d’actuació cal Castelló PA-08, que passa de la modalitat de cooperació a la de compensació bàsica, 

condicionat a que abans de l'aprovació definitiva s'acrediti la titularitat de la totalitat de les finques 

resultants 

2n. Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes perquè s’hi puguin formular les 

al·legacions que s’estimin pertinents i concedir audiència a les persones interessades, amb citació 

personal. 

 3r. Fer constar que contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es 

tracta d’un acte de tràmit no qualificat. 

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint-i-cinc minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà signada pel Sr. 
President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 
 

 


