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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 24 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. Rosalia Carnicé Farré, 
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 

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. PRP2022/285  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.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat 
que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les 
que, en el seu cas, s’especifiquen singularment. 
  

 
 

A)Expedient: 3043/6/2022  

Titular: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU 

Descripció:   EXECUCIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ  

Pressupost: 250,00 € 

Emplaçament: C/ JOSEP CASANOVES, 46     

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 

 

A)Expedient: 3043/5/2022 

Titular: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU 

Descripció:   CATA PER AVERIA 

Pressupost: 900,00 € 

Emplaçament: CRTA. MIRALCAMP 5 

Ref. cadastral: NO CONSTA 
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A)Expedient: 3043/7/2022  

Titular: B.DE LA C., A. 

Descripció:   CATA A PEU DE FAÇANA PER ESCOMESA 

Pressupost: 300,00 € 

Emplaçament: GRUP JAUME D’URGELL, 66 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 
 

A)Expedient: 3043/8/2022  

Titular: NEDGIA CATALUNYA, SA 

Descripció:   OBRIR RASA DE 0,4 METRES 

118Pressupost: 250,00 € 

Emplaçament: Carrer MOSSEN RAMON VILADRICH, 4 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 
 
 

*********************************************************** 
 
A)Expedient: 3043/9/2022 

Titular: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU 

Descripció:   EXECUCIO DE LÍNI AÈREA DE BAIXA TENSIÓ 

Pressupost: 260,00 € 

Emplaçament: Carrer PRESIDENT MACIÀ, 14 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 

A)Expedient: 2410/39/2022  

Titular: F.C., F. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.120,00 € 

Emplaçament: URBANITZACIO URGELL, 25            

Ref. cadastral: 4116710CG2141N0001JA 

 
A)Expedient: 2410/44/2022  

Titular: F.C., J. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.111,79 € 

Emplaçament: URBANITZACIÓ URGELL, 28 

Ref. cadastral: 4116713CG2141N0001ZA 

 
 
A)Expedient: 2410/51/2022  

Titular: G.S., F. 

Descripció:   CANVIAR RAJOLES DELS BALCONS DE LA FAÇANA 

Pressupost: 752,00 € 

Emplaçament: Carrer VERGE DE MOTSERRAT, 19 

Ref. cadastral: 4707305CG2140N0001BJ 

 

A)Expedient: 2410/52/2021  

Titular: M.S., M.C. 

Descripció:   SUBSTITUIR SANITARIS I RAJOLES, COL·LOCAR PARQUET 

Pressupost: 1.740,00 € 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Emplaçament: GRUP LA FORESTAL D’URGELL 2 A, 1 2 

Ref. cadastral: 4406712CG2140N0012UW 

 
 
A)Expedient: 2410/54/2021  

Titular: J.K., A.J. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: TREURE LA 

BANYERA I COL·LOCAR PLAT DE DUTXA CANVIAR LES 

RAJOLES DE TERRA 

Pressupost: 1.030,00 € 

Emplaçament: Carrer FERRER I BUSQUETS, 88, 2-2 

Ref. cadastral: 4710708CG2141S0054OA 

 
A)Expedient: 2410/57/2021  

Titular: R.E., T. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.100,00 € 

Emplaçament: Carrer JOSEP CASANOVES, 2 

Ref. cadastral: 4702823CG2140S000IW 

 
A)Expedient: 2410/58/2021  

Titular: C.P AV DE LA PAU, 27 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA:RETIRAR ARREBOSSAT MALMÉS 

PER EVITAT EL PERILL 

Pressupost: 250,00 € 

Emplaçament: AV. DE LA PAU, 27 

Ref. cadastral: 5107609CG2150N 

 

 
Segon.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 d’abril en la 
execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en els que existeixi risc 
de contagi per part de persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra 
modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 
 
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es disposa 

en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 358,09€. 

 
 
3. PRP2022/273 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-5-2022. 

DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE MOBILIARI DE CUINA. EMPLAÇAMENT: C/ 

URGELL, 2, LOCAL 1. 
 
En data 10 de març de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat 

de venda al detall de mobiliari de cuina, al carrer de l’Urgell, 2, local 1. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en desplegament 
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta 

de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent: 
 
Número d’expedient: 2575-5-2022 
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Titular: MJR PROJECTES, SLU 
Denominació: venda al detall de mobiliari de cuina 
Emplaçament: C/ Urgell, 2, local 1 
 
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2590/2018. 
 

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.  
 

CONDICIONS: 
- Superfície construïda total de 119,6m2 i útil de 115,28m2. 

 

 
4. PRP2022/274 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-6-2022. 

DESCRIPCIÓ: IMPREMPTA. EMPLAÇAMENT: C/ TARRAGONA, 45, LOCAL. 
 
En data 11 de març de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat 
d’ impremta, al carrer Tarragona, 45, 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: 2575-6-2022 

Titular: LLOP ARTS GRAFIQUES SCP 
Denominació: imprempta (canvi de nom) 
Emplaçament: C/ Tarragona, 45, local 
 
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.1160/96. 

 
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:                   LLOP ARTS GRÀFIQUES, S.C.P.            

ACTIVITAT:               IMPREMPTA       
EMPLAÇAMENT:         C/ Tarragona núm. 45  Mollerussa 
ANTERIOR TITULAR: Xavier Llop Tàsies (exp. 1160/1996) 
EXPEDIENT:               2575-13-2021   

 

NOVA ACTIVITAT              MODIFICACIÓ                     CANVI DE NOM  X            

 

En el T.M. de Mollerussa, el dia 17 de març de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal, 
revisa la documentació presentada de canvi de nom de la llicència concedida a nom de Xavier Llop 
Tàsies (exp. 1160/1996). 
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels 
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels 
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nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de 
l’activitat. 
S’informa FAVORABLEMENT el canvi de titularitat amb les condicions següents:    
-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 

  *Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A) 
- 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: codi productor P-103121.1 

- paper, cartró, plàstic i resta de domèstics: dipositar en contenidors municipals de 
recollida selectiva. 

- Residus de tinta que contenen substàncies perilloses (CER 080312): 300 kg/any: 
magatzematge adequat i a gestor autoritzat. 

- Residus de classificació de paper i cartró destinats a reciclatge (CER 030308): 3 
tn/any: magatzematge adequat i a gestor autoritzat. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 

-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.  

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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

- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”   

 
 

5. PRP2022/275 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM.: 2566-7-
2021. DESCRIPCIÓ: RESTAURANT PIZZERIA AMB REPARTIMENT A DOMICILI. 
EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE JAUME I, 2, LOCAL. 

 

En data 15 d’octubre de 2021 es presenta la comunicació d’inici d’activitats per a l’exercici de 
l’activitat de restaurant pizzeria amb repartiment a domicili a l’avinguda de Jaume I, 2, bxs.. En data 
16 de març de 2021 presenten la documentació final per a poder finalitzar el tràmit 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: 

 
Número d’expedient: 2566-7-2021 
Titular: URGELL DE PIZZA, SLU 
Denominació: restaurant pizzeria amb repartiment a domicili 
Emplaçament: Av. Jaume I, 2, bxs. 
 

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:                  URGELL DE PIZZA, S.L.U.            

ACTIVITAT:              RESTAURANT PIZZERIA AMB REPARTIMENT A DOMICILI   
EMPLAÇAMENT:        Av. Jaume I núm. 2 bxs.  Mollerussa 

EXPEDIENT:              2566-7-2021   

 

NOVA ACTIVITAT  X            MODIFICACIÓ                    CANVI DE NOM              

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 17 de març 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 2566-7-2021 d’alta de comunicació d’inici de nova activitat  

Es comprova favorablement el projecte tècnic d’activitats redactat per Juan Adrià Martí en data 
23.12.2021 i la certificació tècnica de comunicació activitats signada per Juan Adrià Martí en data 

23.12.2021 amb informe tècnic de subsanació de  defectes de 16.03.2022. 
Es verifica favorablement d’esmena de les deficiències detectades en l’acta d’inspecció de 
20.01.2022.  
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:  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

- RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador i 
cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant 
preu, per ser consumits en el mateix local.    

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons 

ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en 
dB(A) 

 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 

activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

60 60 50 

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

ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 

d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 

i exposició 
30 30 30 

   
- 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. 
- Emissions a l’atmosfera: campana extractora amb filtres de retenció de greixos a zona de 

forn de pizzes amb xemeneia d’evacuació de fums a coberta de l’edifici. En cas de 
molèsties al veïnat pel fums de la xemeneia de la cuina del restaurant caldrà aplicar 

mesures correctores adequades. 
- Gestió de residus: 

- paper, cartró, plàstic i orgànics: 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. 

- Campana extractora de la cuina amb extinció automàtica d’incendis. 
- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions de 

risc. 
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-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres cures, 

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

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els 
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir  de les 12:00 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: 19 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. 
- 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, climatització, 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. PRP2022/276 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL – ASSOCIACIÓ DE 

COMERCIANTS DE MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DEL MERCAT 
DE SEGONA MÀ. 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. C., A., en representació de Mollerussa Comercial Associació de 

Comerciants de Mollerussa, en què demana la utilització de diferents instal·lacions per dur a terme el 
Mercat de Segona Mà, de les 08.00h fins a les 15.00h, el proper dia 3 d’abril de 2022. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 05.02.2022 i d’acord amb els informes corresponents, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial Associació de 
Comerciants de Mollerussa, la utilització del Parc Municipal i en cas de pluja el Pavelló 125è 
Aniversari, per dur a terme el Mercat de Segona Mà, de les 08.00h fins a les 15.00h, el proper dia 3 
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,  
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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 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat 

en els actes.  
 En aquesta data el Pavelló està reservat per Fira de Mollerussa pel desmuntatge de Sant 

Josep i condicionament i muntatge d’Autotrac que es celebrarà els propers dies 8, 9 i 10 

d’abril de 2022. Malgrat tot, es cedeix l’ús del Pavelló 125è Aniversari per utilitzar-lo en cas 

de pluja. Es demana però, que Mollerussa Comercial – Associació de Comerciant de 
Mollerussa realitzi la neteja d’aquest un cop acabada l’activitat per poder continuar amb el 
muntatge de la Fira el dilluns 4 d’abril de 2022. 

 Abans de la data, per si fes falta utilitzar el Pavelló en cas de pluja, caldrà posar-se en 
contacte amb la Regidoria d’Esports per concretar qui obra i tanca la instal·lació, així com 
possibles logístiques. 

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

vigor en el moment de la celebració de les activitats. Actualment RESOLUCIÓ SLT/177/2022, 
de 2 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
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pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

 Tenir localitzada una farmaciola. 
 Les carpa han d’anar subjectades 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. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

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

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

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

competents als efectes oportuns. 
 
 
7. PRP2022/278 EXTINCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI 

CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A L’HABILITACIÓ DELS 
ESPAIS ADEQUATS A LA CIUTAT DE MOLLERUSSA PER A L’EXECUCIÓ DE LA 

CAMPANYA DE VACUNACIÓ DESTINADA AL CONTROL DE LA COVID-19 EN EL MARC 
DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT CATALUNYA. 

 
Vist la comunicació del Servei Català de la Salut en l’àmbit de la Regió Sanitària Lleida en què se’ns 
comunica formalment a l’Ajuntament de Mollerussa de l’extinció del Conveni de col·laboració entre el 
Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Mollerussa per a l’habilitació dels espais adequats a la 
ciutat de Mollerussa per a l’execució de la campanya de vacunació destinada al control de la Covid-

19 en el marc del Sistema públic de salut Catalunya, aprovat per Decret d’Alcaldia RES 2021/2488 
de 28 de desembre de 2021 (Exp. 1374-76-2021) i l’Addenda al Conveni aprovada per Decret 
d’Alcaldia RES 2022/158 de 31 de gener de 2022 (Exp. 1374-4-2022). 
 
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per 
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 

 
Primer. Aprovar l’extinció del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i 
l’Ajuntament de Mollerussa per a l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a 
l’execució de la campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema 
públic de salut Catalunya. 

 

Segon. Procedir formalment a la restitució de l’espai Firal de Mollerussa en les mateixes condicions 
materials en què va ser rebut. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament 
d’aquest acord. 
 
Quart. Inscriure l’extinció del conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 

l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público). 
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Cinquè. Informar de l’extinció del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició 
Addicional 9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de 
Transparència de l'Ajuntament. 
 
Sisè. Notificar el present acord al Servei Català de la Salut, als efectes oportuns i donar-ne trasllat 
als serveis municipals competents.  

 
 
8. PRP2022/281 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA PL. MANUEL BERTRAND EL DIA 30 

D’ABRIL DE 2022 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què 

demana autorització per utilitzar l’espai de la Pl. Manuel Bertrand el dia 30 d’abril, de les 10.00h fins 
a les 14.00h, per dur a terme un acte anomenat “Volta Catalunya”. 
 
També demana connexió de llum. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 03.03.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 

la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què demana 
autorització per utilitzar l’espai de la Pl. Manuel Bertrand el dia 30 d’abril, de les 10.00h fins a les 
14.00h, per dur a terme un acte anomenat “Volta Catalunya”. 
 

S’acorda facilitar-los connexió de llum. 
 

Segon. S’estableixen les condicions següents: 

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

vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de 
febrer setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

 Tenir localitzada una farmaciola. 

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

 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 
 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 

 
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 
Cinquè. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 

l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
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Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
9. PRP2022/287  TROBADA D'ARQUETS I VENTS DE PONENT A LLEIDA 
 

Atesa la proposta d'activitats per desenvolupar durant el curs 2021-22, presentada per l'equip 
directiu de l'Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué a la Regidoria d'Ensenyament. 
 
La Trobada d'Arquets i Vents Ponent, amb l'orquestra Infantil a Lleida es realitzarà el proper dissabte 

26 de març de 2022. 
 

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

1. Descripció de l'activitat: Trobada orquestral a Lleida amb el Conservatori Municipal de 
Música de Lleida i les escoles municipals de Música de Balaguer, Tàrrega, Tremp, Les 
Garrigues, Sant Guim de Freixenet i Mollerussa. 

2. Població: Lleida 

3. Adreça: Conservatori de Lleida , Plaça de Josep, Prenafeta, 25004 Lleida i Mercat del Pla,  
Carrer Sant Martí, 3, 25004 Lleida 

4. Telèfon: 630050955 ( Jordi) i 649441684 (Miquel). 
5. Nombre d'alumnat que hi participa i característiques dels grups: 26 alumnes de 

l'orquestra infantil d'edat entre 10 i 13 anys. 
6. Autorització dels pares: Comptem amb les autoritzacions dels pares 
7. Modalitat d'acolliment: Conservatori de Lleida (assaig) i Mercat del Pla (assaig i concert) 

de 10:00h a 18:30h 
8. Mitjà de transport: Anada i tornada amb vehicles particulars dels pares dels alumnes. 
9. Calendari del Viatge: les famílies portaran a l'alumnat participant a les 10:00h als llocs 

indicats per iniciar la Trobada. A les 17:00h iniciarem el concert de clausura i en finalitzar les 
famílies recolliran als seus fills/es el mateix 26 de març de 2022. 

10. Professors/es acompanyants: 
11. Miquel Hortigüela, Jordi Cubiró, Mateu Ferré, Neus Garravé. 

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

Tenint en compte que per realitzar aquest intercanvi es demana la col·laboració amb 
l'acompanyament de tres mestres de l'escola i que les hores que s'emprin durant aquest viatge 
entren dins de les hores de dedicació al centre. 
 
Des de la Regidoria d'Ensenyament, es creu necessari sol·licitar una assegurança d'accidents. 

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

Primer. AUTORITZAR La Trobada de d'Arquets i Vents de Ponent a Lleida 

 
Segon. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, per realitzar l’activitat  que 
es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats competents en matèria de 

prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Tercer. Notificar aquests acords a les persones interessades i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents. 
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10. PRP2022/198 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS i VENCIMENT DE 
TRIENNIS.  

 
Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els serveis 
prestats a la Sra. M.R., N., la qual figura com a personal laboral temporal al lloc de treball 
d’arquitecta municipal a l’Ajuntament de Mollerussa. 

 
Segons consta en els informes lliurats al respecte, i en aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978, 
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’administració (article 1.2) i Reial Decret 
1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior, procedeix el reconeixement 

de serveis prestats a l’ Ajuntament de Mollerussa i al altres administracions. 
 
Per la qual cosa i atenent l’acreditació fefaent dels serveis realitzats, la Junta de Govern  ACORDA: 

 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. M.R. N., el reconeixement dels serveis prestats (RSP) a 
l’Ajuntament de Mollerussa i a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
SERVEIS PRESTATS AL CC DEL SEGRIÀ 
01/06/2007 al 30/06/2021  14 anys,  1 mes i 5 dies (A1) 
 

SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA: 
Ajuntament de Mollerussa 0 anys,  8 mesos,   0 dies (A1)   
Dedicació: 60% 
 
Antiguitat acumulada: 14 anys,9 mesos, 5 dies (fins a 07/03/2022) 
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 01/06/2007 

Total triennis perfets: 4 
Data d’efectes: 01/07/2021 

Venciment 1r. trienni:  01/06/2010 –A1  100% 
Venciment 2n. trienni: 01/06/2013–A1   100% 
Venciment 3r. trienni: 01/06/2016–A1   100% 
Venciment 4t. trienni: 01/06/2019–A1   100% 
Venciment 5è trienni:  01/06/2022–A1        

 
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes, tindrà la 
consideració de triennis en l’estructura retributiva. 
 
Tercer. Reconèixer el venciment dels triennis amb efectes retroactius a la nòmina corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes legals 

oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents. 
 
 
11. PRP2022/277 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM. 

1538-11-2022 

 

Vist l’escrit presentat per la Sra. M.R., L., en el que exposa que els dies 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 i 27 
de maig de 2022, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya organitza un curs sobre la 
Comunicació no violenta via telemática i sol·licita poder asistir-hi.  
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal de 
l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, 
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a 

tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció 
professional del personal de l’Ajuntament. 
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El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan 
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti 
serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. 
En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la 
presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà 

compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 

 
Primer: Autoritzar a la Sra. Laia Marin Realp la realització del curs sobre la Comunicació no violenta 
que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya els dies 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 i 27 de 

maig de 2022. 
 
Segon: Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns. 

 
 
12. PRP2022/220 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-110-2022  
 
En data 3 de març de 2022, la Sra. V.B., A.M. en representació de Montse Sans Fusté 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 “Bodega Xarel·lo”. 

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. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires 
atès que d’acord amb el que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, les persones titulars dels establiments estan 
obligats a contractar una assegurança. Quan no es compleixen els requisits, condicions i quanties 

establertes al Reglament, segons l’Article 147 es considera falta greu. A més a més, també s’indica 
que la manca de pòlissa d’assegurances suposa la comissió d’una falta penal. 
Segons la documentació presentada amb la sol·licitud d’ocupació de via pública amb taules i cadires, 
el tomador de l’assegurança de l’establiment no és el titular de l’activitat. 

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

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

 

13. PRP2022/222 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-116-2022  
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En data 7 de març de 2022, el Sr. A.P., 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 
Monterey. 

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. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires 
atès que està en tràmit la llicència d’activitats. Des de fa un any ha d’esmenar les deficiències de la 
inspecció que va realitzar l’enginyera municipal. Ha de presentar documentació i a més a més té 
deficiències sanitàries del local. 

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

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

 
14. PRP2022/252 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-101-2022  
 
En data 22 de febrer de 2022, la Sra. M.C., 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 “As de Copes”. 

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

atès que no hi consta cap activitat amb el nom de la sol·licitant 

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

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

 

15. PRP2022/254 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-56-2022  

 
En data 8 de febrer de 2022, el Sr. A.S., K. 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 “Scaliu”. 

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

atès que està en tràmit el canvi de nom de la llicència d’activitats. Des de l’any 2018 que ha 

d’esmenar les deficiències d’inspecció que es va realitzar. 
Falta presentar l’assegurança, requisit indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de 
via pública d’acord amb l’Ordenança Municipal i falta greu d’acord amb el que estableix el Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, les persones titulars dels establiments estan obligats a contractar una assegurança. 
Quan no es compleixen els requisits, condicions i quanties establertes al Reglament, segons l’Article 

147 es considera falta greu. A més a més, també s’indica que la manca de pòlissa d’assegurances 
suposa la comissió d’una falta penal. 

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

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

 

16. PRP2022/255 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-134-2022  

 
En data 14 de març de 2022, la Sra. M.R., L. 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 Dorado de Roxy”. 

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. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires 
atès que està en tràmit el canvi de nom de la llicència d’activitats. Des de l’any 2020 que ha 
d’esmenar les deficiències d’inspecció que es va realitzar el dia 5.03.2020, i que se li han advertit 

varies vegades que ho ha de presentar i no tramita res. 

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

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

 
17. PRP2022/264 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-111-2022  
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En data 2 de març de 2022, la Sra. V.R., 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 “Petit Dolç”. 

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. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires 
atès que d’acord amb el que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, les persones titulars dels establiments estan 
obligats a contractar una assegurança. 
Quan no es compleixen els requisits, condicions i quanties establertes al Reglament, segons l’Article 
147 es considera falta greu. A més a més, també s’indica que la manca de pòlissa d’assegurances 

suposa la comissió d’una falta penal. 
Segons la documentació presentada amb la sol·licitud d’ocupació de via pública amb taules i cadires, 
el tomador de l’assegurança de l’establiment no és el titular de l’activitat. 
Així mateix, des del desembre del 2019 no s’ha aportat la documentació requerida per poder 
finalitzar el tràmit de l’expedient d’activitats que hi ha pendent per aquest local. 

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

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

 
18. PRP2022/268 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE PLAÇA D’APARCAMENT NÚM. 15 DEL 

C/ PRAT DE LA RIBA, 4-6, PK 15. EXPEDIENT 1592-1-2022  
 

L’Ajuntament de Mollerussa és propietari de la plaça d’aparcament assenyalada amb el número 15 

ubicada al C/ Prat de la Riba, 4-6; finca registral 5809; referència cadastral 

4711401CG2141S0029GK. 

 

La senyora Irina Cojocaru, domiciliada al C/ Prat de la Riba, 4, 1 3, ha expressat la seva voluntat per 

tal que l’Ajuntament li pugui llogar aquesta plaça d’aparcament. 

 

El contracte d’arrendament s’estipula amb una durada inicial de 2 anys, amb un preu de lloguer 

ajustat a la realitat de mercat. 

 

En base a tot això, la Junta de Govern ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament de la plaça d’aparcament assenyalada amb el número 

15 ubicada al C/ Prat de la Riba, 4-6; finca registral 5809; referència cadastral 

4711401CG2141S0029GK, a favor de la senyora Irina Cojocaru. 

 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, 

els documents que integren el contracte d’arrendament. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.  

 

Quart.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

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

 

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE PLAÇA D’APARCAMENT  
 
A la ciutat de Mollerussa, 1 d’abril de 2022. 
 
 
REUNITS: 

 

D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, actuant en qualitat d’Alcalde-President de l’AJUNTAMENT 

DE MOLLERUSSA, amb CIF P2517200H i amb domicili a la Pl. de l’Ajuntament, 2 de Mollerussa 

(25230). 

 

D’altra part, la senyora C., I., major d’edat, amb tarja de residència XXXXXXXXX, domiciliada al C/ 

Prat de la Riba, 4, 1 3, de Mollerussa (25230). 

 

INTERVENEN: 

 

El primer intervé en la representació indicada de l’Ajuntament de Mollerussa i el segon en el seu 

propi nom i dret. 

 

Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena 

capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,  

 

EXPOSEN: 

 

I.- Que l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA és propietari en ple domini de la plaça d’aparcament 
número 15, ubicada a la planta soterrani de l’edifici situat al C/ Prat de la Riba, 4-6 de Mollerussa, 
amb referència cadastral 4711401CG2141S0029GK. 

 
II.- Que la senyora C., I. sol·licita que se li arrendi la plaça d’aparcament descrita a l’apartat 
anterior, a la qual cosa accedeix l’Ajuntament de Mollerussa, regint-se pel que es disposa en aquest 
contracte i supletòriament per les regles del Codi Civil i ho porten a efecte de conformitat amb les 
següents 
 
CLÀUSULES: 

 

Primera.- L’Ajuntament de Mollerussa ARRENDA a la senyora C., I. la plaça d’aparcament 

referenciada a l’expositiu I, i la senyora C., I. accepta l’arrendament en qualitat d’ARRENDATARI. 

 

Segona.- L’arrendament compren única i exclusivament la plaça d’aparcament, en les condicions 

que en clàusules successives es fixaran, sense dret per part dels arrendataris a la prestació de cap 

tipus de servei complementari. 
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Tercera.- Aquest arrendament es pacta per un termini de 2 anys, en els quals l’arrendatari tindrà 

dret a ocupar la plaça d’aparcament referenciada per estacionar el seu vehicle. Transcorregut el 

termini assenyalat, el contracte deixarà de tenir vigència. 

 

Quarta.- El preu o renda inicial d’aquest contracte es fixa en cinquanta euros (50,00 €) mensuals 

IVA inclòs, que s’haurà de pagar per mesos avançats el dia 5 de cada mes, en la següent forma de 

pagament: càrrec en el compte bancari que l’arrendatari té obert al Banc de Santander amb número 

de compte ES92-0049-0593-8826-1450-1402. 

 

Dins d’aquest import s’inclouen les despeses generals, tributs, serveis i subministraments de 

l’immoble. 

 

Quinta.- La part arrendadora no respondrà del robatori, furt o desaparició tant dels vehicles 

aparcats en la plaça d’aparcament, com de qualsevol classe d’objectes que poguessin deixar els 

arrendataris a l’interior dels mateixos. 

 

Sisena.- Els arrendataris es comprometen a respectar i complir totes les normes que sobre garatges 

té recollides la Comunitat de Propietaris mitjançant Estatuts o Reglament. 

 

Setena.- El desús de la plaça d’aparcament per part dels arrendataris, sigui quin sigui els temps 

transcorregut, no donarà dret a devolució del preu pactat. 

 

Vuitena.- Es prohibeix la cessió o subarrendament de la plaça d’aparcament arrendada, excepte 

autorització expressa i per escrit de la part arrendadora. 

 

Novena.- Els arrendataris tindran dret d’adquisició preferent en el cas que la part arrendadora 

vengués l’immoble objecte d’aquest contracte, si bé l’adquirent se subrogarà en la posició de la part 

arrendadora fins a la data de conclusió del contracte. 

 

Desena.- La plaça d’aparcament es destinarà exclusivament a l’estacionament de vehicles, sense 

que es pugui ocupar per una altra finalitat. 

 

Onzena.- A la signatura del present contracte, la part arrendatària fa lliurament de la quantitat de 

cent euros (100,00 €) en concepte de fiança. 

 

Dotzena.- La part arrendadora està obligada a realitzar totes les reparacions necessàries a fi de 

conservar la plaça d’aparcament en correcte estat per a sevir per a l’ús que li és propi. Així com 

també, a requerir a la Comunitat de Propietaris, a instàncies de la part arrendatària, per a la 

realització de les obres necessàries que puguin necessitar els elements comuns. 

 

Tretzena.- Davant les possibles controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb el present 

contracte, les parts acorden sotmetre’s a la tutela dels Jutjats i Tribunals de Lleida. 

 

I llegit el present document, ambdues parts ho signen en senyal de conformitat i ratificació del seu 

contingut, fent-ho per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

 

L’ARRENDADOR,       L’ARRENDATARI, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. PRP2022/279 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-49-2022  

 
En data 7 de febrer de 2022, la Sra. LL.M., S. en representació de Inalba, 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 “Inalba”. 

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: 2334-49-2022 
- Titular peticionari: LL.M., S. 
- Nom comercial: “Inalba” 
- Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 11 

- Metres quadrats: 62 m2  

- Període autoritzat: de gener a desembre de 2022 
- Si es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre segons plànol aportat. 

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

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

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

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

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser revocada, 

sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès públic, per 

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

 

3. Condicions particulars de la llicència:  

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

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

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

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

 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat 
del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas 

caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades 
taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte autorització expressa en espai 
habilitat a tal efecte. 

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

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

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

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

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

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

tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 

terrasses i similars, s’estableix el següent: 

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

espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 

autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 

podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 

vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
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. 
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Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 
la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques, 
lúdiques o esportives. 

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es 
podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un 

cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 

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

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

composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 

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

etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements 
protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 
Espai entre ocupacions 
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 

aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots 
els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que 

permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en 

funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 
Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
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. 

 
20. PRP2022/282 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-139-2022  
 
En data 15 de març de 2022, la Sra. E.H., M. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 

d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a 
l’establiment “MK Bistro tapas”. 

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: 2334-139-2022 

- Titular peticionari: E.H., M.  
- Nom comercial: “MK Bistro tapas” 
- Ubicació: Pg. Compositor Beethoven, 3 
- Metres quadrats: 15 m2  

- Període autoritzat: de març 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. 
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 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 
d’ocupació temporal i precària. 

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

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

puguin incloure per raons d’interès públic. 

 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat 
del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas 
caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades 

taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte autorització expressa en espai 
habilitat a tal efecte. 

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

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

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

de la seva utilització. 
 

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

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

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

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

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

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

De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 

(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
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Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un 

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

alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un 
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 

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

criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 
específica. 
 

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

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

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

b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos. 
Només estaran permesos els para-sols. 
 
Ocupacions situades a les places: 
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de 

l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma general 

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

quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
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4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació d’espais 
o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet la 
possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 

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

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es 

podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un 
cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 
condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 

integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 8017 
– 8024 –8025 – 8028 – 8029 
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , para-
vents i vetlladors: 

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

publicitaris de cap tipus. 
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 
composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 

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

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

2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 

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

No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
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Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat, 
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa 
dictada per les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2. 

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

 

21. PRP2022/283 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 2/2022 
 
Vista la relació núm. 2/2022 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2 expedients i que importa 
la quantitat de 2.717,74 €. 

 
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents del 
Reglament General de Recaptació. 
 
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que s’estableix a 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent. 
 

Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que figuren en 
els expedients inclosos en la relació número 2/2022, així com la determinació del nombre de quotes, 
import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels 

expedients aprovats. 
 
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris 
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, amb 
determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, nombre de 
quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment 
dels recursos legals adients. 

 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
22. PRP2022/284 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A LLEIPLA, SL  PER L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 3 

DE L’EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS DEL PLA 
PARCIAL SECTOR SUB-11. 

 
 
Vista la instància presentada per G.T., L., en representació de Lleipla, SL, en la qual sol·licita la 
devolució de la fiança que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’adjudicació del lot 3 de 

l’expedient d’alienació de béns immobles patrimonials del Pla Parcial sector sub-11. 
 

Atès que la Junta de Govern en sessió de data 16 de desembre de 2021 va aprovar l’expedient 
d’adjudicació, i en aquest es feia constar que un cop formalitzada l’escriptura, s’iniciarien els tràmits 
per retornar a l’adjudicatari la garantia prèvia del 3% del preu de licitació. 
 
Atès que en data 24 de febrer del 2022 es va formalitzar l’escriptura de compravenda. 
 
En base al que s’ha exposat, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la devolució de la fiança a Lleipla, SL per l’adjudicació del lot 3 de l’expedient 
d’alienació de béns immobles patrimonials del Pla Parcial sector sub-11, per un import de 1.968,14 
€. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als efectes 
econòmics oportuns. 

 
23. PRP2022/286 SOL·LICITUD DE JGT DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 

Vista la instància presentada per G.T., J. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la 
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per 

transmissió “mortis causa”, per l’ herència de la senyora T.S., A.. 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 12 d’octubre de 2021 va morir la senyora T.S., A.. 
 
En data 20 de març de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de presentació 

de la documentació fins al dia 12 d’octubre de 2022. 
 
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les 
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.  
 
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que el 

termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació 
en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud 

de l’obligat tributari.  
 
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a  G.T., J. per a la presentació de la declaració de 

l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió 
“mortis causa”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos adients. 
 
 
24. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de 
sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a consideració l’assumpte que 
a continuació es detalla i que considera que és urgent. 
 

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 el següent assumpte: 
 
 
24.1.- PRP2022/293ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I 
MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI 

D’ASSEGURANCES PRIMERA PRÒRROGA (EXP. 2019.01): VEHICLES TERRESTRES (LOT 2).  
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EXPOSICIÓ DE FETS:: 

1. El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 

Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la 

utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent 

legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, 

fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de 

subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les 

entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 

mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

2. Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la 

licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de 

responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació 

del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. 

En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  

formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a 

terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 2019.01 

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat 

definitivament l’adjudicació Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y 

Reaseguros. 

En data 23 de desembre de 2019 es formalitza el contracte del lot 2 per un període inicial de vint-i-

quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà  ésser prorrogat per dos 

períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, 

vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim. 

En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment la cessió  de 

l’Acord de referència. 

En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la primera 

pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp.2019.01), per un període 

addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.  

3. En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va 

acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 

2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, 

Correduría de Seguros, SL. 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, 

a partir de la mateixa data de signatura.  

4. En data 16/03/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. Núm. 

operació 220220002378 per les pòlisses dels següents vehicles:  
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MATRÍCULA MARCA I MODEL ÀREA 

E5698BFG LINDE H20D BRIGADA 

0096GMD RENAULT TRAFIC T27 FURGON C 2.0 DCI 90 BRIGADA 

0112GMD RENAULT TRAFIC T27 FURGON C 2.0 DCI 90 BRIGADA 

1907CHW CITROEN JUMPY COMBI CONFORT 1.9 D BRIGADA 

L9684W CITROEN C-15 RD CLUB ESPORTS 

9972HNZ RENAULT MEGAN EXPRESSION 1.5DCI POLICIA 

7334GFM IVECO DAILY 35C12 CHC 4100 RD BRIGADA 

6947KLI TOYOTA PRIUS+ 1.8 ECO SP POLICIA 

5664GNL KYMCO GRAN DINK 125 GRANDINK POLICIA 

5694GNL KYMCO GRAN DINK 125 GRANDINK POLICIA 

7491BJR OPEL ASTRA CLUB 1.6 CARAVAN SP PROTEC CIVIL 

L2774Z SEAT IBIZA 1.4I 3P POLICIA 

E5088BCJ CAE PJN75 4WD BRIGADA 

E4557BFC RIGUAL FH7 BRIGADA 

 
5. En la data 24/03/2022 es va emetre informe favorable núm. 332/2022 de l’òrgan interventor. 

FONAMENTS DE DRET.- 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 

centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les 

adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 

contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del 

servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la 

Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, informo 

favorablement l’expedient i proposo que, previ informe de fiscalització de la Intervenció municipal, la 

Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia 

RES2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

Primer.- Que l’Ajuntament de Mollerussa s’adhereixi a l’Acord marc del servei d’assessorament i 

mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya  (Exp. 2018.07) adjudicat 

a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la 

condició de mediador de l’Ajuntament de Mollerussa. 
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Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a la primera pròrroga de l’Acord marc del 

servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar 

les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  

Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, per un 

import de 4.873,37 euros, pels següents vehicles amb les vigències que es detallen a continuació: 

MATRÍCULA MARCA I MODEL VIGÈNCIA 

E5698BFG LINDE H20D 01/04/2022 A 01/04/2023 

0096GMD RENAULT TRAFIC T27 FURGON C 2.0 DCI 90 01/05/2022 A 01/04/2023 

0112GMD RENAULT TRAFIC T27 FURGON C 2.0 DCI 90 01/05/2022 A 01/04/2023 

1907CHW CITROEN JUMPY COMBI CONFORT 1.9 D 01/05/2022 A 01/04/2023 

L9684W CITROEN C-15 RD CLUB 01/05/2022 A 01/04/2023 

9972HNZ RENAULT MEGAN EXPRESSION 1.5DCI 01/05/2022 A 01/04/2023 

7334GFM IVECO DAILY 35C12 CHC 4100 RD 01/06/2022 A 01/04/2023 

6947KLI TOYOTA PRIUS+ 1.8 ECO SP 01/07/2022 A 01/04/2023 

5664GNL KYMCO GRAN DINK 125 GRANDINK 01/07/2022 A 01/04/2023 

5694GNL KYMCO GRAN DINK 125 GRANDINK 01/07/2022 A 01/04/2023 

7491BJR OPEL ASTRA CLUB 1.6 CARAVAN SP 01/08/2022 A 01/04/2023 

L2774Z SEAT IBIZA 1.4I 3P 01/08/2022 A 01/04/2023 

E5088BCJ CAE PJN75 4WD 01/08/2022 A 01/04/2023 

E4557BFC RIGUAL FH7 01/10/2022 A 01/04/2023 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 4.873,37€ que s'imputarà: 

- L’import de 2.330,43 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 06 1710 

2240000 en concepte de Primes assegurances – Brigada. 

- L’import de 326,36 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 06 1710 

2240000 en concepte de Primes assegurances – Brigada. 

- L’import de 2.216,58 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 03 1300 

2240000 en concepte de Primes assegurances – Seguretat Ciutadana 

Quart.- Notificar aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador Ferrer 

& Ojeda (dmarin@ferrerojeda.com), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinquanta-vuit 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. 

mailto:dmarin@ferrerojeda.com

