AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 7 d’abril de 2022. A la Sala
de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta de
Govern sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència dels tinents
d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra.
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

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

PRP 2022/342 ACTES URBANÍSTICS

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes urbanístics per a l’execució
d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació determinades pel Pla d’ordenació urbanística
municipal de Mollerussa, vigent des de la seva publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de
2009 i examinats els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Planificació Estratègica i
d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al llistat que es
relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer,
havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el seu cas,
s’especifiquen singularment.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:
B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:

2436-185-2021
SAREB, SA
OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI
PLURIFAMILIAR
268.329,89 €
C/ JOSEP IRLA, 2
4902304CG2140N
2436-111-2022
F.B., D.
CANVI DE COBERTA I REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN
HABITATGE UNIFAMILIAR
5.768,40 €
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Emplaçament:
Ref. cadastral:

GRUP XAVIER MONTSENY / (C/ GALICIA 8 )
4010908CG2141S0001SL

B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-15-2022
PATET FORN PASTISSERIA, SL
ADEQUACIÓ INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL
15.000,00 €
C/ SANT ISIDORI, 6
5011111CG2151S0001ZM

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

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-62-2022
B.R., M.T.
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
4.260,00 €
C/ TARRAGONA, 60
4702818CG2140S0001DW

***********************************************************
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis
existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no
relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les mesures
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres, en
virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional,
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la
transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es disposa
en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 8.719,81€.
3.

PRP 2022/323 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ
DE QUATRE CONTENIDORS DE PAPER DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de reparació de quatre contenidors de
paper que van ser cremats degut a actes vandàlics; inclou els costos de personal, mà obra de
reparació i pintat, materials i trasllats del contenidor reparats a la seva ubicació.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert
a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 50514000-1 “Servicios de
reparación y mantenimiento de contenidores metálicos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a
la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de FCC MEDIO
AMBIENTE, S.A.U. amb el CIF A285441639, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme
requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte la
REPARACIÓ DE QUATRE CONTENIDORS DE PAPER DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal vigent. Núm. RC 220220003501.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de FCC MEDIO AMBIENTE,
S.A.U. amb el CIF A285441639 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 4.173,20 € (10 % IVA inclòs).



El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
El servei s’executarà en el termini de sis mesos.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació de
la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.
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Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

PRP 2022/341 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIÓ D’ORDINADORS I MATERIAL INFORMÀTIC PEL CASAL MUNICIPAL PER A
LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’ordinadors i material de noves tecnologies per la
sala d’informativa del casal municipal de la gent gran de la població de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb allò
establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 30236000-2 "Equipo
informático diverso” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a
la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per part
de l’empresa PCDREAMERS, S.L. amb el CIF B25801515, la qual declara que disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358,
de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’adquisició
D’ORDINADORS I MATERIAL INFORMÀTIC PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a
càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220220003508.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de PCDREAMERS, S.L.
amb el CIF: B25801515 en els termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 5.158,12 € (21 % IVA inclòs).
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El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.


Material inclosos:



Termini de lliurament:
El lliurament dels béns haurà de tenir lloc durant el mes d’abril al maig de 2022.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

PRP 2022/344 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-8-2022.
DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE PERRUQUERIA. EMPLAÇAMENT: C/ CRIST REI 3, LOCAL 1.

En data 30 de març de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat
de serveis de perruqueria, al carrer de Crist Rei, 3, local 1.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en desplegament
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta
de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats, en data 1 d’abril de 2022,
següent:
Número d’expedient: 2575-8-2022
Titular: I., A.C.
Denominació: serveis de perruqueria (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Crist Rei, 3, local 1
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Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2459/55/2015.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
CONDICIONS:
Superfície construïda total de 64m2.
6.

PRP 2022/346 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA DE LLIBRES. NUM. EXP. 2334-145-2022

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. D., N., en representació de la Llibreria Dalmases SL, en què
demana autorització per posar dues parades de venda de llibres ubicades al carrer Jacint Verdaguer
5, davant de l’establiment, el dia 23 d’abril, de les 9h fins a les 21h, amb motiu de la celebració de la
Diada de Sant Jordi 2022.
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 considerant la tradició festiva i popular de la Diada
de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Llibreria Dalmases SL la instal·lació de dues parades de venda de llibres al
carrer Jacint Verdaguer 5 (davant del seu establiment i davant local desocupat) el dia 23 d’abril, de
les 9h fins a les 21h, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:








S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/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.
En cas que en un futur es publiqui el PLA ESPECÍFIC SANT JORDI 2022, també s’aplicaran les
seves instruccions.
Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses durant la
Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
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7.

PRP 2022/347 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA DE ROSES. NÚM. EXP. 2334-158-2022

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M., C., en representació de La Regalina, en què demana
autorització per posar una parada de venda de roses ubicada al C/Jacint Verdaguer 8 (davant de
l’establiment) el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 29.03.2021, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada
de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Regalina la instal·lació d’una parada de venda de roses i articles relacionats
amb Sant Jordi al C/Jacint Verdaguer 8 (davant de l’establiment) el dia 23 d’abril, amb motiu de la
celebració de la Diada de Sant Jordi 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:








S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/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.
En cas que en un futur es publiqui el PLA ESPECÍFIC SANT JORDI 2022, també s’aplicaran les
seves instruccions.
Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses durant la
Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/350 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA DE ROSES. NUM. EXP. 2334-146-2022

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. G., J.A., en representació de l’Associació Gitana del Pla d’Urgell,
en què demana autorització per posar una parada de venda de roses a la Pl. de l’Ajuntament el dia
23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2022.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del dia 18 de
març de 1998, següents:


Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la ciutat.
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Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici del
col·lectiu.

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 considerant la tradició festiva i popular de la Diada
de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Gitana del Pla d’Urgell la instal·lació d’una parada de venda de
roses i articles relacionats amb Sant Jordi a la Pl. de l’Ajuntament el dia 23 d’abril, amb motiu de la
Diada de Sant Jordi 2022.
Segon. Atenent al contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de 1998,
l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:




Només es lliurarà una autorització per entitat.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que serà a
la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

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








S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/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.
En cas que en un futur es publiqui el PLA ESPECÍFIC SANT JORDI 2022, també s’aplicaran les
seves instruccions.
Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
9.

PRP 2022/351 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA DE LLIBRES. NUM. EXP. 2334-150-2022

Vista la sol·licitud presentada per S.E., S., en representació de Llibreria Sarri, en què demana
autorització per posar una parada de venda de llibres ubicada a la Plaça Major 24-25, davant de
l’establiment, els dies 22 i 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2022.
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 considerant la tradició festiva i popular de la Diada
de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a la Llibreria Sarri la instal·lació d’una parada de venda de llibres a la Plaça Major
24-25 (davant del seu establiment), els dies 22 i 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la Diada
de Sant Jordi 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:

S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/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.

En cas que en un futur es publiqui el PLA ESPECÍFIC SANT JORDI 2022, també s’aplicaran les
seves instruccions.

Tenir localitzada una farmaciola.

Pòlissa i rebut RC en vigor

No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses durant la
Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
10.

PRP 2022/352 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA D’ARTICLES RELACIONATS AMB SANT JORDI. NÚM. EXP. 233465-2022

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M., N., en què demana autorització per posar una parada
de venda d’articles d’artesania relacionats amb Sant Jordi a la Pl. Major el dia 23 d’abril, amb motiu
de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 16.02.2022, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada
de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. M., N. la instal·lació d’una parada de venda d’articles d’artesania
relacionats amb Sant Jordi a la Pl. de l’Ajuntament el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la
Diada de Sant Jordi 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:



S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de Covid-19 que
estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats, actualment RESOLUCIÓ
SLT/254/2022, de 9 de febrer.
En cas que en un futur es publiqui el PLA ESPECÍFIC SANT JORDI 2022, també s’aplicaran les
seves instruccions.
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Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda d’articles relacionats amb la
Diada de Sant Jordi, gaudiran de caràcter gratuït.
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.

PRP 2022/353 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA D’ARTICLES RELACIONATS AMB SANT JORDI. NÚM. EXP. 233422-2022

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R., M., en què demana autorització per posar una parada
de venda de roses fetes amb porcellana a la Pl. Major el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de
la Diada de Sant Jordi 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 24.01.2022, i considerant la tradició festiva i popular de la Diada
de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. R., M. la instal·lació d’una parada de venda de roses fetes amb
porcellana a la Pl. de l’Ajuntament el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant
Jordi 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:















S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per
Covid-19
Actualment RESOLUCIÓ SLT/66/2022, de 19 de gener.
S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de
facilitar gel hidroalcohòlic al client.
Us obligatori de mascareta.
L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades
S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene.
El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la distància
de seguretat.
S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client.
Tenir localitzada una farmaciola.
En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en
cas de vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants.
En cas d’emergència trucar al 112
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Tercer. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda d’articles relacionats amb la
Diada de Sant Jordi, gaudiran de caràcter gratuït.
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
12.

PRP 2022/357 ANNEX I AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA
REDACCIÓ, EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ/ACTUALITZACIÓ D’UN PLA LOCAL DE
SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Vist l’Annex I al Conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció, el seguiment i
l’avaluació/actualització d’un Pla Local de Seguretat Viària per a l’Ajuntament de Mollerussa.
Atès que al juliol de 2017 es va aprovar i formalitzar el Conveni entre el Servei de Trànsit i l’Ajuntament
de Mollerussa per al desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària,
conforme a les clàusules que figuren en els annexos de l’acord referents a controls de velocitat,
d’alcoholèmia i d’estupefaents.
Atès que al març del 2021 es va aprovar i formalitzar la Pròrroga del Conveni marc de col·laboració
entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa en matèria de Seguretat Viària, per un
període addicional de quatre anys a partir del dia de la signatura electrònica.
Vist l’informe de la regidoria de Seguretat Ciutadana inclòs en l’Expedient 1374-13-2022.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 035/2022, en data 6 d’abril de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia
RES2019/358, de 21 de juny, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Annex I al Conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció, el seguiment i
l’avaluació/actualització d’un Pla Local de Seguretat Viària per a l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester,
per al desplegament d’aquest acord.
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de l'Ajuntament
de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público).
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a de la
Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament.
Cinquè. Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, als efectes oportuns i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents.
“ANNEX

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANNEX I AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ, EL SEGUIMENT I
L’AVALUACIÓ/ACTUALITZACIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA
REUNITS
D'una banda, el senyor **********, director del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el senyor ***********, alcalde de l'Ajuntament de Mollerussa.
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu,
adscrit al Departament d’lnterior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 16 de juny de 2021.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Mollerussa, de conformitat amb l’article 21.1 b de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Les dues parts convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de col·laboració.
MANIFESTEN
1.

Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació amb
els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, l’elaboració, el
seguiment i l’avaluació/actualització de plans locals de seguretat viària (d’ara endavant, PLSV), amb
l’objectiu de contribuir a la millora de la seguretat viària en el municipi.

2.

Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Mollerussa consideren oportú redactar un PLSV
que tingui en compte els trets bàsics i característics de Mollerussa, amb l'objectiu de contribuir a un
augment en la seguretat viària.

PACTES
1.

Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de Mollerussa.

2.

Realitzar un seguiment de les mesures contingudes en el PLSV i al cap del 5é any de redacció del PLSV
efectuar una avaluació/actualització del PLSV.

3.

El Servei Català de Trànsit es compromet a:

4.

a)

Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat deis apartats següents:
1. Dades generals i mobilitat
2. L’accidentalitat
3. Detecció deis indrets amb major concentració d’accidents
4. Objectius i àrees d’actuació
5. Pla d’actuació
6. Seguiment i avaluació

b)

Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i
redacció, el seguiment i l’avaluació/actualització del PLSV.

c)

Establir criteris comuns per a tots els PLSV que en facin homogeni el contingut per a tots els
municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun.

L'Ajuntament de Mollerussa es compromet a:
a)

Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de
representants polítics i tècnics, policia local i altres persones clau, en el seu cas.

b)

Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis i en
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funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local.

5.

c)

Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a aquesta finalitat.

d)

Aprovar i dur a terme el pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla
temporal per a l’execució de cadascuna.

e)

Dur a terme el seguiment i l’avaluació del PLSV.

f)

Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment

Termini de vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la seva signatura, pròrroga
inclosa.
El present conveni s’extingirà pel compliment de l'acció que en constitueix l’objecte o perquè s’hagi incorregut en
alguna de les causes de resolució següents:
a)

El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se n’hagi
acordat la pròrroga.

b)

L’acord unànime de les parts.

c)

L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas,
s’estarà al que disposa l'article 51.2.C) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.

d)

Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni.

e)

Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

f)

Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos mesos
d’antelació.
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automàticament que, aquest conveni
quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els efectes.
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació
dei present conveni seran sotmeses a la consideració de les parts, a través del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, del Conveni marc de col·laboració.
6.

Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se sotmeten a
la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la signatura electrònica.

Pel Servei Català de Trànsit
**********
Director

Per l’Ajuntament de Mollerussa
***********
Alcalde

(Per autorització. Resolució de 16 de juny de 2021)”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.

PRP 2022/312 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE L’ESPAI DE L’ESCOLA POMPEU FABRA EL DIA
1 DE JULIOL DE 2022. PER PART DE LA UNIVERSITAT DE CAMBRIDGE PER LA
PROVINCIA DE LLEIDA. EXPEDIENT 1599-62-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.P., S., en representació de la Universitat de
Cambridge per la província de Lleida, en què demana autorització per poder disposar de l’espai de
l’Escola Pompeu Fabra el dia 1 de juliol de 2022, per dur a terme l’administració d’exàmens.
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 la Universitat de cambridge per la província de Lleida, disposar de l’espai de
l’Escola Pompeu Fabra el dia 1 de juliol de 2022, per a l’activitat descrita
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic,


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



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



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



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



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per
a la transformació o la modificació d’aquell.
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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. 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.
-La organització ha de ficar 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 60
-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.
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
14.

PRP 2022/322 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PODER
INSTAL·LAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL EL DIA 4 DE MAIG DE 2022. PER
PART DE L’INSTITUT MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 79-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.S., S., en representació de l’Institut Mollerussa, en
què demana autorització per instal·lar una parada al mercat setmanal amb els alumnes de l’Itinerari
formatiu específic el dia 4 de maig de 2022, per a dur a terme la venda de flors.
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’Institut Mollerussa, la instal·lació d’una parada al mercat setmanal el dia 4 de
maig de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic,


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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)



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’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19
-Actualment Resolució RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març.

-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades
-Tenir localitzada una farmaciola.
-En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
-Pòlissa i rebut RC en vigor
-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants.
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
15.

PRP 2022/334 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’UN ESPAI A L’ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA. PER PART DEL
GRUP INTERAMPA. EXPEDIENT 1599- 73-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.M., J., en representació de InterAMPA de
Mollerussa, en què demana un espai a l’Escola les Arrels els dies 11,12,13 i 14 d’abril de 2022 des
de les 08:30 i fins les 13:00h, per dur a terme el “CASAL DE PRIMAVERA” per a infants d’educació
infantil i primària durant el període de vacances escolars de Setmana Santa, amb servei d’acollida
per a les famílies que ho sol·licitin. També s’oferirà servei de menjador de 13:00 a 15:00h per part
de Cooperativa de Lleure Quàlia.
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 Grup InterAMPA de Mollerussa, la utilització de l’espai de l’Escola Les Arrels els
dies sol·licitats, des de les 08:30 i fins les 13:00h, 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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)



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/915/2022, de 31 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.
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
-Tenir accés a farmaciola.
-Disposar de gel hidroalcohòlic a l’entrada de classe.
-Mascareta obligatòria.
-La sala es ventilarà mínim 5-10 minuts cada hora
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

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

16.

PRP 2022/335 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE DES DEL DIA
11 AL 14 D’ABRIL DE 2022. PER PART DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599- 95-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.G., M. en representació del Club Patinatge Artístic
Mollerussa, en què demana autorització per a poder disposar del Pavelló 11 de Setembre des del dia
11 al 14 d’abril de 2022, per dur a terme el Campus de Patinatge de setmana santa 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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Patinatge Artístic Mollerussa, disposar del Pavelló 11 de Setembre del dia
11 al 14 d’abril de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic,


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



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



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



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



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)



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/915/2022, de 31 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.
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
-Tenir accés a farmaciola.
-Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment.
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

17.

PRP 2022/336 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ 19 DE MARÇ ELS DIES 4 I 5 DE
JUNY DE 2022. PER PART DEL CLUB PATINATGE MOLLERUSSA PLA D’URGELL.
EXPEDIENT 1599- 94-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.S., J.M. en representació del Club Patinatge
Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per a poder disposar del Pavelló 19 de Març els
dies 4 i 5 de juny de 2022, per dur a terme l’organització de l’Open avançat de Lleida de Patinatge.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Club Patinatge Mollerussa Pla d’Urgell, disposar del Pavelló 19 de Març els dies
4 i 5 de juny de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic,


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



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



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



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



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)



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/915/2022, de 31 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.
-Aforament grades 400 persones.
-Us obligatori mascareta.
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
-Tenir accés a farmaciola.
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
18.

PRP 2022/310 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER PODER FER ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT O LA SALA
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D’EXPOSICIONS DEL MUSEU DE VESTITS DE PAPER, PER A LES CAMPANYES DE
DONACIÓ DE SANG ANY 2022. PER PART DEL BANC DE SANG I TEIXITS. EXPEDIENT
1599- 65-2022
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., A.J. en representació del Banc de Sang i
Teixits, en què demana autorització per fer ús de la sala de ball de l’Amistat o la sala d’exposicions
del Museu de Vestits de Paper, els dies 21, 22 de juny, 20, 21 de setembre i 27, 28 de desembre de
2022, per dur a terme la campanya de donació de sang. Sol·licita la reserva de l’espai per poder

estacionar la furgoneta davant el teatre l’Amistat.
També sol·licita: 8 taules i 25 cadires.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Banc de Sang i Teixits, la utilització de la sala d’exposicions del Museu de
Vestits de Paper de l’Amistat els dies sol·licitats, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:



8 taules
25 cadires

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


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



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



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



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



El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per
al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
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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
- 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.
-Aforament 35 persones.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
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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.

19.

PRP 2022/333 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 15
D’ABRIL DE 2022 . PER PART DE TESTIMONIS DE JEHOVÀ. EXPEDIENT 1599- 762022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.L., G., en representació de Testimonis de Jehovà,
en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat el dia 15 d’abril de 2022, per dur a
terme una reunió.
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 Testimonis de Jehovà, disposar del Teatre l’Amistat el dia 15 d’abril de 2022,
per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic,


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



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



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



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



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


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en el moment
de la celebració de les activitats. 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
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total 500
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
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Quart. 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.
20.

PRP 2022/320 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES
I CADIRES. EXPEDIENT 2334- 113-2022

En data 23 de febrer de 2022, la Sra. E.A.A., S. 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 Toscana”.
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: 2334-113-2022
Titular peticionari: E.A.A., S.
Nom comercial: “La Toscana”
Ubicació: Av. Generalitat, 5A
Metres quadrats: 10 m2
Període autoritzat: d’abril a desembre de 2022
No es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per
l’altre.

2.- Condicions generals de la llicència:
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de
terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús
privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini
públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de llicències d’ocupacions
de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de l’ocupació
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’incompliment.
Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser revocada,
sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès públic, per
ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de persones i/o vehicles,
o per l’ús abusiu que se’n fes.
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3. Condicions particulars de la llicència:
Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a:

Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència.

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

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

No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns.

Respectar els horaris que es fixin.

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

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

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

Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.

No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada

Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments o
altres serveis

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

Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, derivats
de la seva utilització.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants).
Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableix el següent:
1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria Excepcionalment, i
en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament
podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el
descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en
espais privats d’ús públic.
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució
posterior degudament motivada i notificada.
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via
pública o del seu vol.
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà
autoritzar dins del següent horari:
De diumenge a dijous (ambdós inclosos) de 8 hores (*) a 00,30 hores
Divendres, dissabtes i vetlles de festius de 8 hores a 1,30 hores
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores.
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i
vibracions
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En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls,
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses.
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones:
Ocupacions situades damunt la vorera:
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins un
màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants.
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, caldrà
instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements de
senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà
alineada amb la part interior de la vorada.
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles.
Ocupacions situades a la calçada:
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent
a la
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m.
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o
zona, per
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic.
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i
inclouran la
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació
específica.
Ocupacions situades als passeigs:
1. A la part central dels passeigs
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi
l’activitat principal.
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues ocupacions
confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada
mínima.
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols.
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs:
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols.
3. En els passeigs amb porxos:
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos.
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos.
Només estaran permesos els para-sols.
Ocupacions situades a les places:
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma general
l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una línia paral·lela
separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de la plaça a l’espai
que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa justificada es podrà
autoritzar una profunditat superior.
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2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la
superfície de la plaça.
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats.
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació d’espais
o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet la
possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics.
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic:
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt de
la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats cíviques,
lúdiques o esportives.
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la
present normativa.
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no es
podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a realitzar un
cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores.
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents
condicions tècniques particulars:
Taules i cadires:
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus.
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic.
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 8017
– 8024 –8025 – 8028 – 8029
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , paravents i vetlladors:
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització,
etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o missatges
publicitaris de cap tipus.
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva
composició no permetrà la propagació de la flama.
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres:
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions d’elaboració o
manipulació d’aliments o begudes.
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització,
etc) no ho permeten.
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements
protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars.
Espai entre ocupacions
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública.
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots
els serveis d’interès públic.
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que
permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en
funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals.
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Edificis d’interès històric o artístic
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació.
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat,
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa
dictada per les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2.
Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
21.

PRP 2022/324 EXPEDIENTS DE SOL·LICITUDS DE TARIFES REDUÏDES (TAXES
D’ESCOMBRARIES I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA). RELACIÓ 1/2022

Examinades les sol·licituds, relacionades als annexos adjunts, de reducció de les tarifes per recollida
d’escombraries i subministrament d’aigua, exercici 2022.
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
regula una reducció del 75% en la tarifa anual d’escombraries per habitatge.
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora del preu públic per distribució d’aigua
regula una reducció del 50% en la tarifa anual de subministrament d’aigua per habitatge.
Atès que la condició per gaudir de la tarifa reduïda és que la unitat econòmica familiar acrediti tenir
uns ingressos anuals no superiors al salari mínim inter-professional.
Atès que el salari mínim interprofessional establert per l’any 2020 és de 950,00 €/mes o 13.300,00
€/any, BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2020.
En base al que s’ha exposat la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2022, als 2
sol·licitants relacionats a l’annex I, per reunir els requisits establerts en les ordenances fiscals
esmentades.
Segon.- DENEGAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2022, al sol·licitant
relacionat a l’annex II, per NO reunir els requisits establerts en les ordenances fiscals esmentades.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua
(AGBAR), als efectes oportuns.
Cinquè.- Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
22.

PRP 2022/332 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES
I CADIRES. EXPEDIENT 2334-163-2022
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En data 25 de febrer de 2022, la Sra. L., C.C. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud
d’autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a
l’establiment “Bar Nevada”.
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: 2334-163-2022
Titular peticionari: L., C.C.
Nom comercial: “Bar Nevada”
Ubicació: Cm. Arbeca, 16
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: d’abril a octubre de 2022
NO es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per
l’altre.

2.- Condicions generals de la llicència:
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de
terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús
privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini
públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de llicències d’ocupacions
de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de l’ocupació
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’incompliment.
Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser revocada,
sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès públic, per
ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de persones i/o vehicles,
o per l’ús abusiu que se’n fes.
3. Condicions particulars de la llicència:
Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a:

Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència.

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

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

No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns.

Respectar els horaris que es fixin.
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Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi
puguin incloure per raons d’interès públic.
Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat
del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols que et tot cas
caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es podran deixar apilades
taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte autorització expressa en espai
habilitat a tal efecte.
Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic per
les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa.
Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.
No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada
Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments o
altres serveis
públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva ocupació.
Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, derivats
de la seva utilització.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants).
Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableix el següent:
1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria Excepcionalment, i
en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al veïnat, l’Ajuntament
podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i efecte de garantir el
descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. S’aplicarà el mateix principi en
espais privats d’ús públic.
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució
posterior degudament motivada i notificada.
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via
pública o del seu vol.
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà
autoritzar dins del següent horari:
De diumenge a dijous (ambdós inclosos) de 8 hores (*) a 00,30 hores
Divendres, dissabtes i vetlles de festius de 8 hores a 1,30 hores
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores.
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i
vibracions
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls,
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses.
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones:
Ocupacions situades damunt la vorera:
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, caldrà
instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements de
senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà
alineada amb la part interior de la vorada.
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure un
espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles.
Ocupacions situades a la calçada:
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles adjacent
a la
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m.
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o
zona, per
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic.
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i
inclouran la
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació
específica.
Ocupacions situades als passeigs:
1. A la part central dels passeigs
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi
l’activitat principal.
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues ocupacions
confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m d’amplada
mínima.
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols.
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs:
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols.
3. En els passeigs amb porxos:
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos.
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels porxos.
Només estaran permesos els para-sols.
Ocupacions situades a les places:
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma general
l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una línia paral·lela
separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de la plaça a l’espai
que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa justificada es podrà
autoritzar una profunditat superior.
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la
superfície de la plaça.
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats.
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació d’espais
o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet la
possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics.
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic:
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
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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 , paravents i vetlladors:
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització,
etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o missatges
publicitaris de cap tipus.
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva
composició no permetrà la propagació de la flama.
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres:
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions d’elaboració o
manipulació d’aliments o begudes.
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de senyalització,
etc) no ho permeten.
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar elements
protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars.
Espai entre ocupacions
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública.
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com tots
els serveis d’interès públic.
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient que
permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà variable en
funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals.
Edificis d’interès històric o artístic
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que
d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació.
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat,
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa
dictada per les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2.
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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.
23.

PRP 2022/337 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 4/2022

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2022, que inclou 11 expedients i que importa la quantitat
3.478,69 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

PRP 2022/338 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 3/2022.

VALOR

DELS

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (Plusvàlua) número 3/2022, que inclou 20 expedients i que importa la quantitat 11.440,11 €.
la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

PRP 2022/339 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 3/2022

Vista la relació núm. 3/2022 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 1 expedients i que importa
la quantitat de 1.042,78 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents del
Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que s’estableix a
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que figuren en
els expedients inclosos en la relació número 3/2022, així com la determinació del nombre de quotes,
import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
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Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, amb
determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, nombre de
quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment
dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
26.

PRP 2022/340 RELACIÓ REVISIÓ DE TAXES OAGRTL 2/2022

Vista la relació núm. 2/2022, de revisió de taxes quina recaptació està delegada a l’OAGRTL de la
Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació i que inclou 5 expedients.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients inclosos en la
relació número 2/2022.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions,
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones interessades
incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, en el seu cas, de la
referència del concepte tributari objecte de revisió, nova liquidació si així procedeix i terminis de
pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
27.

PRP 2022/343 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ
4/2022

Vista la relació núm. 4/2022 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable
trameses per l’empresa gestora del servei, AGBAR, i informada pel servei de gestió tributària i
recaptació municipal, que inclou 50 expedients i que importa la quantitat 2.569,48 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació número
4/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 28 de febrer de 2022.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i imports que
figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars (obligats tributaris)
dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del servei,
AGBAR, als efectes oportuns.
28.

PRP 2022/345 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 3/2022

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Vista la relació número 3/2022, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de
construcció, que inclou 7 expedients i que importa la quantitat de 99,00 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
29.

PRP 2022/348 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ NÚM. 3/2022

Vista la relació número 3/2022, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de
construcció, que inclou 29 expedients i que importa la quantitat de 2.752,32 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
30.

PRP 2022/321 SOL·LICITUD DE B. D. S., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.280 FILA 2ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per D.S., B., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre
el nínxol núm. 3.280 fila 2ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a continuació es
relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats
i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris sobre
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

3.280

D.S., B.

1.051,59

7,39

2ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del
títol acreditatiu.
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31.

PRP 2022/325 SOL·LICITUD DE S. P. A., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT
DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 2.475 FILA 1ª I 2.476 FILA 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per P.A., S., demanant canvi de titularitat de la concessió sobre
els nínxols 2.475 fila 1ª i 2.476 fila 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom d’ A.F.,
A. i F.J., F. (difunts), avis de l’interessat.
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, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.475 fila 1ª i 2.476 fila
2ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
32.

PRP 2022/327 SOL·LICITUD DE T. U. R., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT
DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.635 FILA 1ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per U.R., T., demanant canvi de titularitat de la concessió sobre
el nínxol 2.635 fila 1ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de U.D., T. (difunt),
pare de l’interessat.
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, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.635 fila 1ª del cementiri
municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
33.

PRP 2022/330 SOL·LICITUD D’A. F. S., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT
DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 3.635 FILA 1ª I 3.636 FILA 2ª, DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per F.S., A., demanant canvi de titularitat de la concessió sobre
els nínxols 3.635 fila 1ª i 3.636 fila 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de
Maria Setó Verdes(difunta), mare de l’interessat.
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, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 3.635 fila 1ª i 3.636 fila
2ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
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acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
34.

PRP 2022/349 MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ ABRIL

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’abril de 2022, per un import de 8.642,03 €
i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes d’abril, de 2022.

Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

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

35.

PRP 2022/294 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-10-2022

INDIVIDUAL

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per P.B., J. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per
a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe
favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA,
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució
següent:
Titular: P.B., J.
Núm. targeta: 25137-2022-0008-5833S
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 03/2027
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
36.

PRP 2022/297 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-9-2022

INDIVIDUAL

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per E.P., M.D. per a obtenir una targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat.
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En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe
favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA,
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució
següent:
Titular: E.P., M.D.
Núm. targeta: 25137-2022-0007-8035Q
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 03/2027
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
37.

PRP 2022/309 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-12-2022

INDIVIDUAL

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per L.G., R. per a obtenir una targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe
favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA,
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució
següent:
Titular: L.G., R.
Núm. targeta: 25137-2022-0009-5446E
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 03/2027
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
38.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes
que a continuació es detallen i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per unanimitat
dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels membres que la
formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
38.1.- PRP2022/355 APROVACIÓ
EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ.

INICIAL

DEL

PROJECTE

D’ADEQUACIÓ

INSTITUT

Vist el Projecte d’adequació de l’institut d’emprenedoria i innovació redactat pels Serveis tècnics
municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia de 165.505,18
euros IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’article 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra local ordinària de
reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala l’art.
233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix l’apartat 2on del mateix, i l’art. 24 del ROAS, i
si escau, també la documentació addicional que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò que preveu
l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial per l’òrgan
competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim de 30 dies
mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de publicar al BOP i
tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del ROAS, s’ha de
sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació
sectorial segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’INSTITUT D’EMPRENEDORIA I
INNOVACIÓ, redactat pels Serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta
que ascendeix a la quantia de 165.505,18 euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de 30
dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal durant el qual podran
els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i al·legacions que es tinguin per
convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar d’ulterior
resolució per part de la Junta de Govern local.
38.2.- PRP 2022/110 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A L’EXECUCIÓ DE
L’OPERACIÓ “PAISATGES DE PONENT”.-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Amb data 2 de setembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Mollerussa i la Diputació de Lleida per a l’execució de l’operació “paisatges de
ponent”.
Amb data 31 de gener i 3 de febrer de 2022, es van rebre sengles correus electrònics en els quals
s’exposava les modificacions que s’han dut a terme a la Clàusula Tercera del Conveni, consistents
en incloure les aplicacions pressupostàries en les que es carregaran les despeses de la Diputació
afegint una nova redacció a la Clàusula Tercera del Conveni, i que literalment es el següent:
“La Diputació, aportarà la resta de finançament: 15.906,74 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
073 414 2279906 Eix 6 Paisatges de Ponent, estudis, treballs tècnics i altre
073 414 6000006 Eix 6 Paisatges de Ponent, despeses d’Inversió
073 414 1310006 Eix 6 Paisatges de Ponent, coord. Personal labo. Temp.
073 414 1600006 Eix 6 Paisatges de Ponent. Quota Patronal Seg. Soc.
Les anualitats estan recollides en el projecte "2020-3-Eix6-2-Eix 6 Paisatges de Ponent”, de la comptabilitat de la
Diputació, que recull el total d’ingressos i despeses de l’operació. Les quantitats a imputar a cada aplicació es
determinaran pel percentatge de participació del municipi tant en les despeses territorialitzables com les no
territorialitzables.”

Atès que aquesta modificació no afecta ni a la despesa, ni als ingressos previstos als citat conveni
per tractar-se d’una qüestió interna de la Diputació de Lleida.
Atès que es sol·licita l’aprovació d’aquesta modificació per urgència, per evitar la pèrdua de
subvencions provinents d’administracions superiors, i la nova signatura del conveni amb el text
refós.
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni, es
proposta a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació puntual del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mollerussa i la Diputació de Lleida per a l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent”, en els termes
citats a l’expositiu d’aquesta proposta.
Segon. Aprovar el text refós del conveni que s’adjunta com annex.
Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester,
per al desplegament d’aquest acord.
Quart. Ratificar pel Ple de la Corporació la modificació puntual d’aquest conveni.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic).
Sisè Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a de la
Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord a La Diputació de Lleida, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PAISATGES DE PONENT”

D’una part, el Sr. Joan Talarn i Gilabert, president de la Diputació de Lleida per nomenament de data 12 de Juliol
de 2019, en endavant DIPUTACIÓ, amb domicili al carrer Carme, 26, de Lleida i amb NIF núm. P-2500000-A, en
nom i representació de la mateixa, de conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, en relació amb l’article 90.3 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, i amb l’assistència del secretari general de la
Corporació o la persona que legalment el substitueixi.
I d’altra, Marc Solsona Aixalà alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, en endavant l’AJUNTAMENT, amb NIF
P2517200H, de conformitat amb l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de règim locals de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present conveni, i
EXPOSEN
Primer Emmarcada dins de l’Eix prioritari 6, la Diputació de Lleida, ha dissenyat l’operació "PAISATGES DE
PONENT”, amb l’objectiu d’accedir a la selecció d’operacions susceptibles de cofinançament FEDER.
Aquesta operació té com a objectiu consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí turístic a partir de la posada
en valor del seu patrimoni cultural i natural.

El cost total del projecte és de 4.771.708,95 €, IVA inclòs, distribuït en els conceptes següents:

a) Despeses territorialitzables: 4.351.440,15 €
b) Despeses no territorialitzables: 420.268,80 €
Per Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual es seleccionen les operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, es va aprovar
l’operació "PAISATGES DE PONENT”, amb una despesa elegible final de 3.968.620,33 € i un cofinançament
FEDER d’ 1.984.310,16 €. La despesa no elegible del projecte és de 803.088,62 €
Segon.- L’Ajuntament, per decret d’Alcaldia va prendre coneixement de l’operació "PAISATGES DE PONENT”, i va
autoritzar a la DIPUTACIÓ a que, en cas de consolidar el finançament de l’actuació, dugui a terme la referida
actuació, acreditant la disponibilitat dels terrenys i/o edificis, tots ells de titularitat municipal. L’ajuntament es va
comprometre a participar en el finançament del 25% del cost de les actuacions incloses en l’operació "PAISATGES
DE PONENT” a desenvolupar en el terme municipal.
Tercer.- Per atendre el finançament de l’actuació "PAISATGES DE PONENT” a càrrec de l’Ajuntament, cal prendre
en consideració que el cost general del projecte inclou les despeses territorialitzables (inversions realitzades a
cada municipi) més les despeses no territorialitzables (personal, comunicació, difusió , desenvolupament del
sector turístic i despeses indirectes) + IVA
L’ajuntament assumirà el 25% del cost de les despeses territorialitzables realitzades en el seu municipi més la
part proporcional de les despeses no territorialitzables en funció de la despesa territorialitzada realitzada.
Es voluntat d’ambdues parts contribuir al desenvolupament de l’operació "PAISATGES DE PONENT” i per això
convenen i pacten en llurs respectius drets i representacions el present conveni de col·laboració que és regirà per
les següents
CLÁUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament per al finançament de l’operació
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"PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria per seleccionar operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
SEGONA.- Contingut de l’actuació
L’operació "PAISATGES DE PONENT” consistirà en l’execució de les actuacions aprovades per la Junta de Govern
de la Diputació de Lleida en la sessió 38/2018, de 3 de desembre, que té com a objectiu consolidar l’eix Paisatges
de Ponent com a destí turístic a partir de la posada en valor del seu patrimoni cultural i natural.
Les actuacions a realitzar en el terme de estan detallades en el projecte bàsic de l’operació que ambdues parts
declaren conèixer.
TERCERA.- Pressupost i finançament de l’actuació
El pressupost de les actuacions a realitzar en el terme municipal de Mollerussa és de 21.208,99 €, amb el
següent desglossament:
Despeses territorialitzables: 19.341,00 € (0,44% del total de les despeses
territorialitzables de l’operació)

-

Despeses no territorialitzables: 1.867,98 € (quantitat resultant d’aplicar el 0,44% del

total de les despeses no territorialitzables, d’acord amb l’expositiu tercer d’aquest conveni)
L’Ajuntament és compromet a aportar al finançament de l’operació "PAISATGES DE PONENT” la quantitat de
5.302,25€ que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en el terme municipal.
D’acord amb els criteris d’elegibilitat dels projectes FEDER, es considera que la quantitat de 5.302,25 € va
destinada a finançar tant la despesa elegible com no elegible del projecte.
Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats:

-

Any 2021: 1.867,98 €
Any 2022: 3.434,27 €

La Diputació, aportarà la resta de finançament: 15.906,74 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:

-

073 414 2279906 Eix 6 Paisatges de Ponent, estudis, treballs tècnics i altre
073 414 6000006 Eix 6 Paisatges de Ponent, despeses d’Inversió
073 414 1310006 Eix 6 Paisatges de Ponent, coord. Personal labo. Temp.
073 414 1600006 Eix 6 Paisatges de Ponent. Quota Patronal Seg. Soc.

Les anualitats estan recollides en el projecte "2020-3-Eix6-2-Eix 6 Paisatges de Ponent”, de la comptabilitat de la
Diputació, que recull el total d’ingressos i despeses de l’operació. Les quantitats a imputar a cada aplicació es
determinaran pel percentatge de participació del municipi tant en les despeses territorialitzables com les no
territorialitzables.

Aquest import s’ajustarà al final de l’execució total de l’operació d’acord amb la certificació final del tècnic
competent, una vegada finalitzat el procés de contractació que durà a terme la DIPUTACIÓ per a l’execució de
l’operació "PAISATGES DE PONENT”.
QUARTA.- Efectes econòmics i terminis de pagament
L’Ajuntament haurà d’acreditar l’aprovació per l’òrgan de govern competent de de la despesa anual o plurianual
d’acord amb les previsions de la clàusula anterior, expedir la corresponent certificació i lliurar-la la Diputació de
Lleida, a més tardar en el moment de la signatura del conveni.
L’Ajuntament aportarà la quantitat estipulada en la clàusula anterior quan la Diputació rebi la validació de les
certificacions per part de la DGAL (presentades dins dels termini establerts per a la justificació de la subvenció
del FEDER) i ho comuniqui a l’AJUNTAMENT que haurà de fer el pagament, de la quantitat que resulti d’aplicar el
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% a l’import total de la certificació validada, en el termini de 30 dies hàbils des de la seva notificació.
CINQUENA.- Titularitat
D’acord amb la base 21.1.b de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya, 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, a qual dona compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la DIPUTACIÓ
serà titular de les obres i/o bens detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys, a comptar
des de la finalització del programa operatiu.
Una vegada transcorregut aquest període de temps, la DIPUTACIÓ cedirà a l’Ajuntament les obres i/o bens
objecte d’aquest conveni, que s’hagin realitzat en el seu terme municipal.
Mentrestant, l’ajuntament serà el responsable del seu manteniment.
SISENA.- Obligacions de la Diputació
La DIPUTACIÓ assumeix les obligacions derivades de la condició de beneficiari de les subvencions públiques, en
atenció al caràcter de subvenció deis ajuts que s’atorguen i, en concret, el compliment de les previsions de
l’article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SETENA.- Seguiment i execució del conveni
Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de resoldre els possibles
problemes de interpretació i compliment en relació als compromisos adquirits en el marc del conveni.
VUITENA.- Denuncia o modificació del conveni
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol
modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà de formalitzar-se, per la
seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni
permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la resolució del mateix.
NOVENA.- Causes de resolució
Seran causes d’extinció del present conveni les següents:

-

L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit.
La denúncia o incompliment de les obligacions reconegudes per alguna de les parts que el subscriuen.
Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.

DESENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció
L’ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament de la
subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que la Diputació incompleixi les obligacions derivades
del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ a que es refereix l’article 70.3 del
Reglament general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i es tramitarà de
conformitat amb els articles 97 i següents de l’esmentada disposició.
ONZENA.- Regim de protecció de dades
La Diputació, mitjançant la signatura d’aquest Conveni, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en el en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació a la
recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte d’aquest Conveni, exonerant a
l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.
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Al mateix temps, l’Ajuntament, com a responsable del tractament de les dades personals aportades pel
sol·licitant, es fonamenta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En el
seu compliment s’informa als interessats del següent:

1. - Responsable del Tractament: Ajuntament de Mollerussa amb domicili al Plapa de l'Ajuntament, 2 , Telèfon
973 60 07 13 i Correu electrònic: alcaldia@mollerussa.ddl.net

2. - Delegat de Protecció de Dades: Marc Solsona Aixalà de Mollerussa
3. - Finalitat del Tractament: Les dades subministrades es destinen únicament a garantir el compliment d’allò
establert a la legislació general de subvencions: Gestió, control, seguiment i justificació i pagament dels
expedients de subvencions atorgades per l’Ajuntament. També es destinaran per donar compliment al que
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

4. - Base jurídica del tractament: L'article 6.1.c sobre el tractament necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016; La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

5. - Procedència: Diputació de Lleida
6. - Categories de dades personals: Dades identificatives (noms, cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica,
telèfon i signatura); dades professionals; dades laborals; dades econòmiques, financeres i d'assegurances.

7. - Cessions de dades: Les dades subministrades podran ser cedides en els casos següents:
- Als membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de resolució dels recursos
judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i al Síndic de Comptes, en tant que sigui
necessari per a l’exercici de les seves funcions.

- A les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- A l’Agencia Estatal d'Administració Tributaria, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions.

- A la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional d’Informació de Subvencions.
- Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu Electrónica i al Portal de Transparència
de l’Ajuntament
No hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

8. - Mesures de seguretat: L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de
seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament,
amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant com es pugui i sempre
segons l’estat de la tècnica.

9. - Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a acomplir
amb la finalitat per a la que es van obtenir, en l’exercici de les funcions i competències del responsable, i en tot
cas, durant les terminis necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar.
La documentació que suporta les dades subministrades es conservaran als arxius de l’Ajuntament de forma
indefinida, per als únics efectes de la seva conservació conforme a allò disposat a la legislació sobre arxius del
sector públic i a la legislació sobre patrimoni documental cultural.

10. - Drets: La persona usuària podrà en tot moment, exercitar els drets d'accés a les seves dades, així com
també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament, la portabilitat de les dades
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i

la

supressió

mitjançant

sol·licitud

escrita

a

l'email

del

responsable

del

tractament

de

dades

diputacio@diputaciólleida.cat o del Delegat de Protecció de dades personals alcaldia@mollerussa.ddl.net

11. - Efectes: La falta de subministrament, per part del sol·licitant, de les dades personals requerides, al
constituir un requisit legal, donarà lloc a la seva exclusió del procediment.
Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva
seu electrònica a www.apd.cat.
Al mateix temps, la Diputació, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment de les
previsions legals contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia del drets digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció
objecte d’aquest Conveni, exonerant al Patronat de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per
part dl beneficiari.
DOTZENA- Jurisdicció
Aquest conveni té caràcter administratiu; les qüestions en litigi que poguessin sorgir respecte al compliment del
mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
TRETZENA.- Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins tres mesos despeses del pagament de
la subvenció a la Diputació de Lleida per l’autoritat de certificació del PO FEDER Catalunya 2014-20, d’acord amb
els articles 5 i 18 de l’annex 1 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOG núm. 7658, de 6 de juliol de 2018).
Les parts accepten les estipulacions precedents i, en prova de conformitat, signen aquest conveni, en dos
exemplars originals, essent els dos textos idèntics i igualment autèntics, en la data de la darrera signatura
electrònica.

El president de la Diputació,

L’alcalde de Mollerussa,

El Secretari General de la Diputació”

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

