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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 31 de març de 2022. A 
la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la 
Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència dels 
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló Vidal i 
Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 

Excusa l’assistència la regidora, Sra. Rosalia Carnicé Farré. 
 
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 
 

Assisteix a la sessió l’Interventor acctal., Sr. Xavier Estevez Teniente. 
 
 

1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió anterior a tots els membres 
de la junta. 
 

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida s’aprova per 
unanimitat dels presents.  
 
 
2. PRP 2022/306  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: 2410/34/2022  

Titular: G.B., D. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 3.770,31 € 

Emplaçament: C/ ACADÈMIA 21, 2-1 

Ref. cadastral: 4409102CG2140N0033LJ 

 
 
A)Expedient: 2410/42/2022 

Titular: VIMETAL SEGRIÀ, SL 
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Descripció:   REFORMA DE LOCAL 

Pressupost: 4.129,71 € 

Emplaçament: C. DOMÈNEC CARDENAL 1 C, BX B 

Ref. cadastral: 4509424CG2140N0002UK 

 

 
A)Expedient: 2410/53/2022  

Titular: A.F., I. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 17.400,00 € 

Emplaçament: PL JOAN CAPRI 6 

Ref. cadastral: 3998703CG2039N0001PM 

 
A)Expedient: 2410/59/2022 

Titular: SUPERMERCATS PUJOL, SL 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

118Pressupost: 66.895,03 € 

Emplaçament: C/ FERRER I BUSQUETS, 9 

Ref. cadastral: 4411817CG2141S 

 
 
 

*********************************************************** 
 
A)Expedient: 2410/60/2022 

Titular: SUPERMERCATS PUJOL, SL 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 26.032,19 € 

Emplaçament: AV. DE LA PAU, 29 

Ref. cadastral: 5107607CG2150N 

 
 
A)Expedient: 2410/61/2021  

Titular: COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL D’URGELL 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.810,00 € 

Emplaçament: C/ SIDAMON, 5 

Ref. cadastral: 4109404CG2141S0001RL 

 

A)Expedient: 2410/63/2021  

Titular: CP C/ FERRER I BUSQUETS, 132 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA 

Pressupost: 19.327,00 € 

Emplaçament: C/ FERRER I BUSQUETS, 132 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 
 
 
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. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

 
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 1.442,86€. 

 
 
3. PRP 2022/300 ASSABENTAT DE LA SOL·LICITUD D’INFORME MUNICIPAL DE 

L’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA . EXP. 2553-2-2022. 
ACTIVITAT: ESCORXADOR I SALA DE DESFER. EMPLAÇAMENT: CTRA. TORREGROSSA, 
63. TRAMIT INFORME MUNICIPAL. 

 

Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal en 
relació amb la sol·licitud d’informe municipal per la tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental 
simplificada de l’empresa Fortune Pig, SL, que ha sol·licitat el Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, per la tramitació de l’expedient esmentat i que es transcriuen a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 
 

TITULAR:             FORTUNE PIG, SL 

ACTIVITAT:         ESCORXADOR I SALA DE DESFER 
EMPLAÇAMENT:  Ctra. Torregrossa, 63 Mollerussa 

EXPEDIENT:        2553-2-2022 

 

NOVA ACTIVITAT                AMPLIACIO  X            CANVI DE NOM                

 
Atesa la petició del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 9 de març de 2022 
d’informe en relació amb l’expedient L1AAI220012 de consulta en relació amb la sol·licitud 

d’avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte de modificació substancial per ampliació 
de l'estació depuradora d'aigües residuals promogut per FORTUNE PIG, S.L. 

Vist el document Estudi d’impacte ambiental redactat per Carles Freixas Pere en data 06.10.2021. 
 
Vist que la modificació no presenta afectacions significatives sobre els vectors ambientals de 
competència municipal S'INFORMA FAVORABLEMENT, sens perjudici de compliment de les 
prescripcions imposades a l’expedient d’ampliació d'autorització ambiental que es derivin del 
projecte, i de la consolidació urbanística de l’emplaçament de l’ampliació de l’activitat. 
 

S’informa a data d’avui sobre els aspectes urbanístics: 
 
“Fortune Pig emplaça l’EDAR dins del Sector Urbanitzable SUBD-9 que a fi i efecte de garantir la 
urbanització i transformació de tot el sector s’executarà pel sistema de reparcel·lació, dins de les 
modalitats d’iniciativa privada. Actualment s’han iniciat els tràmits a nivell de gestió (Aprovació de 
les Bases i Estatuts, Constitució de la Junta de Compensació). Per tant, manca realitzar tota la 

tramitació urbanística de gestió i d’obra: aprovació Pla Parcial, aprovació projecte de Reparcel·lació i 
aprovació projecte d’Urbanització. Cap d'aquests documents s'ha entrat a l’Ajuntament per iniciar el 

procés. 
 
La fitxa del Pla parcial urbanístic d’activitats Negrals nord. Codi: SUBd-09, estableix: 
 

- Com a objectiu en el seu punt 2.a Ordenar el sector en base a la ubicació d’activitats 

industrials vinculades als tallers i magatzems, que aprofiten l’oportunitat de situar-se en un 
lloc d’alta connectivitat viaria. 

- Com a condicions d’ordenació, edificació i ús: 
o un 65 % del sol a aprofitament privat destinat per activitats. 
o En aquest sector, la zona a detallar precisarà i ajustarà el paràmetres establers 
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en la Zona industrial entre mitgeres clau 7 i Zona industrial afilada clau 8 del 
POUM. 

 
Es pot afirmar que el sector es destinarà a la implantació d’usos industrials, però l’ordenació i 
precisió d’aquests per tal de poder fer compatibilitat definitives en emplaçaments concrets, 
s’establirà en el Pla Parcial pendent d’aprovació”. 

 
S’informa als efectes oportuns i per tal que es doni trasllat al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural segons el seu requeriment L1AAI220012.” 
 

 
4. PRP 2022/315 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA MATERIAL 

DIVERS PER AL DIA 3 D’ABRIL DE 2022 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, en què demanen dues carpes, 
dos “mupis” i deu tanques al Parc Municipal, per poder dur a terme el Mercat de Segona Mà, el 
proper diumenge 3 d’abril de 2022. 
 
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels 
presents, ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar la sol·licitud a Mollerussa Comercial i facilitar-los dues carpes, dos “mupis” i deu 
tanques al Parc Municipal per dur a terme el Mercat de Segona Mà, el proper diumenge 3 d’abril de 
2022. 
 
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap  responsabilitat per l’ús 

que es faci del material facilitat. 
 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 

 
5. PRP 2022/316 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 9 D’ABRIL 
DE 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per 
Catalunya, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el dia 9 d’abril, de les 

11.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una xerrada. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 29.03.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 

Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M.,  en representació de Junts per 
Catalunya, a utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 9 d’abril, de les 11.00h fins a les 
14.00h, per realitzar-hi una xerrada. 
 
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. 
 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/541/2022, 

de 2 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

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

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

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 
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 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 199 
 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 En cas d’emergència trucar al 112. 

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

 
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. 
 

 
6. PRP 2022/317 SOL·LICITUD DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 6 D’ABRIL DE 2022. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. D., M., en representació del Departament 
d’Empresa i Treball, a través de la seva taula d’Ecoturisme, en què demana autorització per utilitzar 

el Teatre l’Amistat per realitzar-hi un sopar jornada dins el Fòrum d’Ecoturisme, el proper dia 6 
d’abril de 2022. 

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

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 29.03.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent 
en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la D., M., en representació del Departament 
d’Empresa i Treball, a través de la seva taula d’Ecoturisme, a utilitzar la sala del Teatre l’Amistat per 
realitzar-hi un sopar jornada dins el Fòrum d’Ecoturisme, al vespre,  el proper dia 6 d’abril de 2022. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic. 
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat 

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

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

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

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

fiscal corresponent. 
Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada. 
Condicions específiques: 

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

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, i de les futures modificacions 

normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 
 Respectar els espais assignats per al públic.  
 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a 

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

 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 180 Amistat  
 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

 En cas d’emergència trucar al 112. 
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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. PRP 2022/318 SOL·LICITUD MARPLA IMMOBLES SL, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 5 D’ABRIL 
DE 2022 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per MARPLA IMMOBLES SL, en què demana autorització 
per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 5 d’abril, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una 
reunió. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 28.03.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a MARPLA IMMOBLES SL, la utilització de la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 5 

d’abril, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió. 
 

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

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones 

físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, 
esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització 
municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 

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

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

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

neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per 

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

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

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

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

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

Compensació de despeses 

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

en els actes.  

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març  i de les futures modificacions 
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

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

l’entrada de la instal·lació 

 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 

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

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

activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat. 
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 

Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 

competents als efectes oportuns. 
 

8. PRP 2022/302 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 
1505. EXPEDIENT 2349-10-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes favorables de la 

Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la Junta de Govern, atenent als 
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antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats delegades per Decret de l’Alcaldia 

RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir a R.E., M.E. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances Municipals 

reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les condicions següents: 

Número de placa de gual permanent: 1505. 
 Ubicació: carrer Central UA7, núm. 38. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat amb 

allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es meritarà quan 

s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes l’acord de concessió de la 

llicència municipal. 

Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i 

testimoni a la Policia Local. 

9. PRP 2022/311 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 
1504. EXPEDIENT 2349-9-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes favorables de la 

Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la Junta de Govern, atenent als 

antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats delegades per Decret de l’Alcaldia 

RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir a BMB GESTION FINANCIERA SL, previ pagament dels drets establerts en les 

Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a 

les condicions següents: 

Número de placa de gual permanent: 1504. 

 Ubicació: C/ CANIGÓ, S/N. 

 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat amb 

allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es meritarà quan 

s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes l’acord de concessió de la 

llicència municipal. 

Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i 

testimoni a la Policia Local. 

 
10. PRP 2022/299 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DEL PARC MUNICIPAL I DELS LAVABOS DEL 
RECINTE EL DIA 6 D’ABRIL DE 2022. PER PART DE L’ESCOLA FRANCESC ARENES DE 
GOLMÉS. EXPEDIENT 1599- 61-2022.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.S., I.G. en representació de l’Escola Francesc 
Arenes de Golmés, en què demana autorització per a poder fer ús del Parc Municipal i dels lavabos 
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del recinte el dia 6 d’abril de 2022 des de les 13:00 i fins les 15:00h, per anar a dinar amb els 
alumnes de 5è i 6è de primària. 
 
També sol·licita poder disposar del pavelló en cas de pluja. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte 

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

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb 
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Escola Francesc Arenes de Golmés, la utilització del Parc Municipal i dels 
lavabos del recinte el dia 6 d’abril de 2022, des de les 13:00 i fins les 15:00h, per a l’activitat 
descrita. 

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

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones 

físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, 

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

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

 

Compensació de despeses 

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

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

el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, 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. Es respectarà el pla sectorial de 
prevenció de Covid per a les Escoles. 

-Tenir accés a farmaciola. 
-Es prohibeix fer foc. 

-Respectar les instal·lacions. 
-Tenir assegurança R.C. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 
-Prohibit fumar en tot el recinte 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
-Respectar aforament total 100. 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 

-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

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

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

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

competents als efectes oportuns. 
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11. PRP 2022/301 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EL DIA  5 
D’ABRIL DE 2022. PER PART DEL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS . EXPEDIENT 
1599- 64-2022.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., R. en representació del Centre de Recursos 
Pedagògics, en què demana autorització per a poder fer ús el dia 5 d’abril de 2022 de 09:00 a 
14:00h les instal·lacions següents: Complex esportiu camp de futbol 11, camp de futbol 7, Pavelló 
poliesportiu Onze de Setembre, Pavelló poliesportiu 19 de Març i Parc Municipal amb un escenari pel 

monitor i les porteries de hoquei, per dur a terme “La Trobada Esportiva de 1r d’ESO de Mollerussa” 
amb la participació de 370 alumnes dels quatre centres de secundària. 
 

També sol·licita: 1 equip de so i 1 escenari 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte 
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents: 
 

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

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

 
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de les instal·lacions sol·licitades el 

dia 5 d’abril de 2022, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 
 1 equip de so  
 1 escenari 

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

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

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

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

S’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/541/2022, de 2 de març, 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. 

-Tenir accés a farmaciola. 
-Es prohibeix fer foc. 

-Respectar les instal·lacions. 
-Tenir assegurança R.C. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 

-Prohibit fumar en tot el recinte 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
-Respectar aforament total 400 persones 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
-Es recomana la contractació d’una ambulància SVB 
-En cas d’emergència trucar al 112. 
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Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

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

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

instal·lacions. 

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

competents als efectes oportuns. 

 
12. PRP 2022/288 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER CELEBRAR EL CONCURS DE COLLES SARDANISTES DE 
MOLLERUSSA A L’AVINGUDA DEL CANAL  EL DIA 12 DE JUNY DE 2022. PER PART DE 
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 48-2022.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., en representació de l’Agrupació Sardanista 
de Mollerussa, en què demana autorització per a poder celebrar el Concurs de Colles Sardanistes de 
Mollerussa a l’avinguda del Canal, al tram que va des de la rotonda del carrer Arbeca i l’edifici Sant 
Jordi el dia 12 de juny de 2022, des de les 09:00 i fins a les 15:30h. Sol·licita el tancament del tram 
de l’avinguda. Demana també autorització per poder fer ús de l’Escola de Música per a vestuaris i 
serveis per a les colles sardanistes. 
 

Sol·licita el suport de la brigada municipal el dia del concurs en la distribució i recollida de cadires. 
 
També sol·licita:  

 
 4 taules. 
 200 cadires. 

 1 escenari de 8 x 4mts. 
 1 punt de llum al costat de l’escenari. 

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

 Educatives, 

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

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

 
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, els espais sol·licitats per a la celebració 
del Concurs de Colles Sardanistes  el dia 12 de Juny de 2022. 
 
També l’ús del següent material: 
 

 4 taules. 
 200 cadires. 
 1 escenari de 8 x 4mts. 
 1 punt de llum al costat de l’escenari 
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a 
ús o servei públic,  

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones 

físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, 
esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització 
municipal prèvia. 

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

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

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

equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades 
a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
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 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, 
pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada. 

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

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

el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer setembre, 
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que 
estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

S’adjunta protocol d’activitats de cultura popular. 

-Tenir accés a farmaciola. 
-Es prohibeix fer foc. 

-Respectar les instal·lacions. 
-Tenir assegurança R.C. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 
-Respectar aforament total 500 persones 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

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

previst en aquest acord. 

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

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

competents als efectes oportuns. 

13. PRP 2022/295 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ PLA D’URGELL ELS DIES 1 I 2 DE 
JULIOL DE 2022 . PER PART DEL CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 49-
2022.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.P., J., com a representant del Club d’Escacs de 
Mollerussa , en què demana autorització per poder disposar del Pavelló Pla d’Urgell els dies 1 i 2 de 
juliol de 2022,  des de les 15:00h del dia 1 i fins a les 22:00h del dia 2, per a dur a terme el II Obert 

Internacional d’escasc. 
 

També sol·licita: 
 

 85 taules 
 160 cadires. 
 Servei de megafonia. 

 1 escenari de 6x10. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte 
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents: 
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 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb 
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Club d’Escacs de Mollerussa,  disposar del Pavelló Firal els dies 1 i 2 de juliol de 

2022, des de les 15:00h del dia 1 i fins a les 22:00h del dia 2,  per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 

 
 85 taules 
 160 cadires. 
 Servei de megafonia. 
 1 escenari de 6x10. 

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

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

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

municipal prèvia. 

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons 

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

 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i 
serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic. 
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 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat 
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de 
la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment. 

 
Compensació de despeses 

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

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

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

estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

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

-Respectar aforament. Màxim 450 persones. 
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada 
de la instal·lació 
-És obligatori l’ús de mascareta. 
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
-Tenir localitzada una farmaciola 

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

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

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

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

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

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

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

competents als efectes oportuns. 
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14. PRP 2022/303 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.  

AUTORITZACIÓ DE PODER DISPOSAR DE LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL 
DIA 8 D’ABRIL DE 2022. PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS. 
EXPEDIENT 1599- 60-2022. 

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.G., J., en representació de l’Associació Atlètica 
Xafatolls, en què demana de poder disposar de la sala d’actes del Centre Cultural el dia 8 d’abril de 
2022 des de les 19:00 i fins les 23:00h, per dur a terme l’assemblea anual del club. També sol·licita 
equip de so, projector i els serveis d’un tècnic. 

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

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb 
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Associació Atlètica Xafatolls, disposar de la sala d’actes del Centre Cultural els 
dia 8 d’abril de 2022 des de les 19:00 i fins a les 23:00h, per a l’activitat descrita. 
 

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

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

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

municipal prèvia. 

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

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

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

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

un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en 
el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que estiguin 
en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

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

de la instal·lació. 
-És obligatori l’ús de mascareta. 
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 

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

-Respectar aforament total 199 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

 

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

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

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

competents als efectes oportuns. 

15. PRP 2022/280 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-54-2022  
 
En data 9 de febrer de 2022, el Sr. M., V. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització 
municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a l’establiment 
“Pub Literari”. 

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: 2334-54-2022 
- Titular peticionari: M., V. 

- Nom comercial: “Pub Literari” 
- Ubicació: Av. Generalitat, 18 
- Metres quadrats: 15 m2  

- Període autoritzat: de gener a desembre de 2022 
- No s’autoritza ocupar la vorera amb l’ampliació de 5 m. durant el període de juny a agost 

2022. 
- Si es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre. 

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

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

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

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

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

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

 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 
d’ocupació temporal i precària. 

 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 

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

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

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

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

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

habilitat a tal efecte. 
 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic per 

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

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

de la seva utilització. 
 

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

anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

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

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  Excepcionalment, i 
en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament 

podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el 
descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en 
espais privats d’ús públic. 

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

d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
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(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 

retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 

terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 

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

espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 
Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent 
a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 

2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 

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

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

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

 

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

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

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

 
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 

la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques, 
lúdiques o esportives. 
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es 

podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un 
cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 
condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 

- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 

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

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

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

- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements 

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

registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots 
els serveis d’interès públic. 
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3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que 
permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en 
funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 
Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 

d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat, 

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

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

 
16. PRP 2022/304 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-159-2022  
 
En data 24 de març de 2022, la Sra. J.T., V. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 

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

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de 

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

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: 2334-159-2022 

- Titular peticionari: J.T., V. 
- Nom comercial: “La Baguetina” 
- Ubicació: Pl. Major, 3 
- Metres quadrats: 46 m2  

- Període autoritzat: d’abril a setembre de 2022 

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

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

Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de 
terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús 
privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini 
públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de llicències d’ocupacions 
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de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de l’ocupació 
- La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat 

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

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

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

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

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

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

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

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

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

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

habilitat a tal efecte. 

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

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

altres serveis 

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

de la seva utilització. 
 

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

anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

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. 
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4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 

En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 

retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 

tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un 
màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, caldrà 

instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements de 
senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un 
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 

Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent 

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

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. 
 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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

autoritzar una profunditat superior. 
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 

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

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

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

En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 

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

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

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

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

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

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

 
17. PRP 2022/305 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-161-2022  
 
En data 21 de març de 2022, el Sr. M.O., O. en representació de Eat the World cafè-restaurant 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 “Eat the World”. 

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: 2334-161-2022 
- Titular peticionari:  Eat the World cafè-restaurant SL  

- Nom comercial: “Eat the Wordl” 
- Ubicació: C/ Bellvís, 28 
- Metres quadrats: 63 m2  
- Període autoritzat: de maig a setembre de 2022 

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

2.- Condicions generals de la llicència:  
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- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de 
terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús 
privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini 
públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de llicències d’ocupacions 

de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de l’ocupació 
- La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat 

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

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

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

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

 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 
d’ocupació temporal i precària. 

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

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

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

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

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

habilitat a tal efecte. 
 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic per 

les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 
 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 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 
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descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en 
espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 

pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 

Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 

En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 

tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un 
màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 

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

senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un 
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 

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

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

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

l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una línia paral·lela 
separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de la plaça a l’espai 
que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa justificada es podrà 

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

possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 
la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 

comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques, 
lúdiques o esportives. 

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

En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 
condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 
- 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. 
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- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 
etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements 
protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 
Espai entre ocupacions 

1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 

registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots 
els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que 

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

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

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

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

 
18. PRP 2022/307 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 

I CADIRES. EXPEDIENT 2334-121-2022  
 
En data 28 de febrer de 2022, el Sr. T.M., J. en representació de Cèntric Cafè, SCP presenta en 
aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via 

pública o espai d’ús públic per a l’establiment “Cèntric cafè”. 

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: 2334-121-2022 
- Titular peticionari: Cèntric Cafè, SCP 

- Nom comercial: “Cèntric Cafè” 
- Ubicació: Cr. Sant Jordi, 12 (Pl. La Masia) 
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- Metres quadrats: 32 m2  
- Període autoritzat: de gener a octubre de 2022 
- SI es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre segons plànol aportat. 

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

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

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

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

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

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

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

 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 
d’ocupació temporal i precària. 

 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 
que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 

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

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

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

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

del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas 
caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades 

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

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

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

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

pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 

De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 

l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 

 
Ocupacions situades damunt la vorera: 

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

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

vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
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. 
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b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues ocupacions 
confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada 
mínima. 
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 

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

b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos. 
Només estaran permesos els para-sols. 
 

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

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

possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 

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

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

diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 
condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 
- 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. 
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- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions d’elaboració o 
manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització, 

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

Espai entre ocupacions 
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 

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

 
Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 

d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat, 
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa 

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

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

 

19. PRP 2022/308 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES 
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-162-2022  

 
En data 17 de març de 2022, el Sr. S.A., J. en representació de La Botiga SCP presenta en aquest 
Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o 
espai d’ús públic per a l’establiment “La Botiga”. 

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:   



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-162-2022 
- Titular peticionari: La Botiga SCP 
- Nom comercial: “La Botiga” 

- Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 19 
- Metres quadrats: 36 m2  
- Període autoritzat: de març a octubre de 2022 
- SI es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre segons plànol aportat. 

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

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

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

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

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 

 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 
 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 

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

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

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

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

del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas 

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

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

les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 
 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 

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

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

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  Excepcionalment, i 
en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament 

podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el 
descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en 
espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 

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

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

l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 

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

2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un 
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 
Ocupacions situades a la calçada: 

1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent 
a la 

vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
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. 
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Ocupacions situades als passeigs: 
1. A la part central dels passeigs 
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues ocupacions 

confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada 
mínima. 
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 

2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 

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

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

superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 

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

Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de 
la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques, 
lúdiques o esportives. 
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 

present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es 
podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un 
cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 

diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 

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

Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions d’elaboració o 
manipulació d’aliments o begudes. 

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

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

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

Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 

d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat, 
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa 

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

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

 
20. PRP 2022/289 SOL·LICITUD DE J. B. G., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 

NÍNXOL NÚM.  383 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per B.G. J., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre el 
nínxol núm. 383 fila 3ª del Cementiri Municipal. 
 

Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a continuació es 
relaciona es trobava lliure de dret d’ús. 

 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats 
i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de 
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat dels seus membres 
ACORDA: 
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Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris sobre 
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 
indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 
 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  
 

383  3ª B.G. J.,      220,14 € 7,39 € 
 
 
Segon.- Notificar, a les persones interessades, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament 

del títol acreditatiu. 
 
 

21. PRP 2022/292 SOL·LICITUD DE V. A. F., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 
NÍNXOLS NÚMS.  2.838 FILA 4ª I 2.842 FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per A.F., V., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre 
els nínxols núms. 2.838 fila 4ª i 2.842 fila 4ª del Cementiri Municipal. 
 
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que els nínxols que a continuació 

es relacionen es trobaven lliures de dret d’ús. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats 
i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de 
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat dels seus membres 
ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris sobre 

els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 
indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents: 
 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  
 

2.838  4ª A.F., V.     514,00  7,39 
2.842         4ª A.F., V.     514,00  7,39   
 
Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del 
títol acreditatiu. 
 
 

22. PRP 2022/313 RENUNCIA ALS DRETS FUNERARIS DE LA  SRA. L. N. R., SOBRE EL 
NÍNXOL NÚM 1.917 FILA 2ª, ZONA 2A DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. N.R., L., en què renuncia juntament amb els seus germans 
M. del M. N.R. i J.M., N.R., als drets funeraris sobre el nínxol núm. 1.917 fila 2ª del Cementiri 

Municipal, que en l’actualitat va a nom de N.P., J.M. (difunt), pare dels interessats. 
 

Examinada la proposta de la persona interessada, atès que manifesta que al nínxol hi ha restes 

funeràries, però no vol fer-se càrrec ni de les mateixes ni del nínxol, la Junta de Govern, en 

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

a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 

 

Primer.- Acceptar la renúncia de drets de la persona interessada. 
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Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes en els 

llibres de registre, així com la anul·lació de la baixa en el padró fiscal corresponent. 

 

 
23. PRP 2022/319 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-21-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
2022/4681, de data 25/03/2022, el Sr. M., E. N. T. sol·licita targeta de resident zona blava. 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 

vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i amb 

les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els següents:  

- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones de 

vianants envoltades per zona blava;  
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  

- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 

Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la persona 

interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es determina en 

l’ordenança fiscal número 31, vigent. 

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li afecti, 

amb oferiment dels recursos adients. 

24. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 
 
No se’n presenta cap. 
 

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


