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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 13 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé Cirés, amb l’assistència dels 
tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal 
i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 

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

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

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

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida s’aprova per 
unanimitat dels presents.  
 
2. PRP2022/370 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. 

PARADA DE VENDA DE ROSES. NUM. EXP. 2334-132-2022  
 

Vista la sol·licitud presentada pel CIS Ángel Olaran, en què demana autorització per posar una 
parada de venda de roses i llibres ubicada davant de la seu a l’Av. canal, 7 (Ctra. Miralcamp núm. 1, 

local 5) 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 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 CIS Ángel Olaran la instal·lació d’una parada de venda de roses i llibres ubicada 
davant de la seu a l’Av. canal, 7 (Ctra. Miralcamp núm. 1, local 5) 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.  
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Quart. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Cinquè. 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. 
  

 
 
3. PRP 2022/371 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. 

PARADA DE VENDA DE ROSES. NUM. EXP. 2334-167-2022  
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. G.Y., en representació dels alumnes PFI-PTT Mollerussa, en 
què demana autorització per posar dues parades de venda de roses, una a la Pl. de l’Ajuntament i 
l’altra davant la seu del PTT, 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. 
 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 29.03.2022, 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 als alumnes PFI-PTT Mollerussa 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. 
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 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. 
  

4. PRP 2022/372 SOL·LICITUD LO BISTRÓ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 
REALITZAR UN ESMORZAR POPULAR EL DIA 23 D’ABRIL DE 2022  

 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P., G., en representació de “Lo Bistró” i “Xarcuteria Porté”, 
en què demanen autorització per ocupar la via pública per realitzar un esmorzar popular al carrer 
Ferran Puig, amb motiu de la festivitat de la Diada de Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 2022. 
 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 24.03.2022, 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. Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. P.,G., en representació de “Lo Bistró” i 

“Xarcuteria Porté”, pel tancament del carrer Ferran Puig, atès que s’impediria l’accés als comerços 
del centre de la ciutat. 

 
Segon. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. P., G., en representació de “Lo Bistró” i 
“Xarcuteria Porté”, a tallar mig carrer Ferran Puig i habilitar la zona d’estacionaments del carril de 
circulació d’entrada al carrer, per dur a terme l’esmorzar popular davant dels establiments, amb 
motiu de la festivitat de la Diada de Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 2022. 

 
S’acorda facilitar-los tanques per delimitar la zona on es realitzarà l’esmorzar popular per garantir la 
seguretat dels assistents a l’acte. 
 
Tercer. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS  
 Des de la Policia Local es prohibirà l’estacionament de vehicles a l’altra banda dels 

establiments organitzadors per poder habilitar el carril de circulació. 
 Caldrà delimitar amb tanques la zona on es realitzarà l’esmorzar popular per garantir la 

seguretat dels assistents a l’acte. 
 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 la futura normativa que pugui sorgir en vigor el dia de 

l’activitat). 
 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial 

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

 No servir alcohol a menors de 18 anys. 

 Aforament 80 persones. 
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 Tenir localitzada una farmaciola 
 L’empresa de càtering haurà de complir amb totes les mesures sanitàries i tenir actualitzada 

l’assegurança de Responsabilitat Civil.  
 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. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 

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

en aquest acord. 
 
Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
 
5. PRP 2022/373 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. 

PARADA DE VENDA DE LLIBRES. NUM. EXP. 2334-118-2022  
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què 
demana autorització per posar una parada de venda de llibres amb la col·laboració de la Llibreria 
Dalmases i la Llibreria Sarri a la Pl. de Major 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. 
 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 07.03.2022, 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 la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per 
Catalunya la instal·lació d’una parada de venda de llibres amb la col·laboració de la Llibreria 
Dalmases i la Llibreria Sarri 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: 
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 S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en 

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

 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. 
  
 
6. PRP 2022/377 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. 

PARADA DE VENDA DE LLIBRES I ROSES. NUM. EXP. 2334-174-2022  
 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. C., M., en representació dels alumnes INS Mollerussa IV, en 
què demana autorització per posar una parada de venda de llibres i roses en alguna plaça o carrer 

de la ciutat, 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. 
 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 31.03.2022, 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 als alumnes de l’INS Mollerussa IV, la instal·lació d’una parada de venda de 

llibres i roses 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.  
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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. 
  
 
7. PRP 2022/379 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. 

PARADA DE VENDA DE LLIBRES. NUM. EXP. 2334-181-2022  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. M., R., en representació de la llibreria Punt i 

Ratlla, en què demana autorització per posar una parada de venda de llibres ubicada al C/Arbeca 30, 
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 07.04.2022 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 Punt i Ratlla la instal·lació d’una parada de venda de llibres al 
C/Arbeca 30, 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/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. 
 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 

 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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 2022/380 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. 

PARADA DE VENDA D’ARTICLES RELACIONATS AMB SANT JORDI. NÚM. EXP. 2334-
182-2022  

 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L., M., en què demana autorització per posar una parada de 
venda de roses fetes amb goma eva i articles relacionats amb Sant Jordi a la ciutat 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 07.04.2022, 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. L., M., en què demana autorització per posar una parada de venda de 

roses fetes amb goma eva i articles 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, 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. 

 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 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. 
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9. PRP 2022/382 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI COMUNITARI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT IV DE MOLLERUSSA AL CENTRE 
OBERT DE LA BANQUETA (EXP. 1374-12-2022) 

 
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut IV de Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte del qual 
és la col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte anomenat Consell de 

Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest conveni es regularà d’acord 
amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost. 
 
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i la prestació del servei comunitari 

es realitzarà al Centre Obert de “La Banqueta” de l’Ajuntament de Mollerussa, sota de dependència 
directa del personal professional adscrit a la Regidora d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i 
Infància.  

 
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per 
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de prestació del servei comunitari 
següent: 

 
 Modalitat: Acord de col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte 

anomenat Consell de Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
 Alumnes  
 

Cognoms i Nom:  C.V., D.  
Centre/LLoc: Centre Obert de “La Banqueta” de l’Ajuntament de Mollerussa 

Dies/Horari:  Es proposa que les pràctiques estiguin compreses entre els dies 19 d’abril i 
fins el dia 5 de maig de 2022 (10 hores aproximadament). 
Que l’horari proposat per a la realització de les pràctiques estaria comprès 
entre dilluns i dijous (prioritàriament els dimarts i dijous) amb horari de les 
16.00h a les 19.00h. 

Pràctiques:  Consell Participació Adolescent, Servei Comunitari 
Tutor/a:   Isabel Alins 
 
 

Segon. Conforme amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari és de caràcter 
obligatori. 
 

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament 
d’aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present acord al Director/a del Centre i/o Tutor/a del curs i facultar a la Sra. 

Regidora d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància o, en el seu cas, la 

Coordinadora/responsable de l’àrea, pel desplegament del conveni de formació pràctica en centres 

de treball relatiu a l’alumne proposat. 

10. PRP 2022/359 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 
1506. EXPEDIENT 2349-11-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes favorables de la 
Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la Junta de Govern, atenent als 
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antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats delegades per Decret de l’Alcaldia 
RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir a PICK & SIT SL previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les condicions 
següents: 

Número de placa de gual permanent: 1506. 

Ubicació: Cr. Sant Antoni núm. 3 
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

 
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat amb 
allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es meritarà quan 
s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes l’acord de concessió de la 
llicència municipal. 

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

 
11. PRP 2022/365 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER ACTUAR A LA PLAÇA MANUEL BERTRAND . PER PART DE 
ROBERTO CHIBUQUE ROMERO. EXPEDIENT 1599- 83-2022. 

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.R., R., en què sol·licita poder actuar a la Plaça 
Manuel Bertrand els dimecres, durant un mes, des de les 17:00 a 19:00h i els divendres de les 
18:00 a les 21:00h, per dur a terme actuacions musicals. 

 
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 Sr. C.R., R., actuar a la Plaça Manuel Bertrand els dimecres, durant el mes de 
maig, excepte el divendres dia 20 de maig perquè és Festa Major, des de les 17:00 a 19:00h i els 
divendres de les 18:00 a les 21:00h, per a l’activitat descrita. 
     
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Condicions específiques: 

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

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 
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 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial 
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets 
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. 
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà 
autorització de l’Ajuntament. Els articles que afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 

 Complir amb l’acord de Junta de Govern de 17/11/2016 de l’activitat “Música al carrer”. 

 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 
 Serà necessari portar l’acreditació en el moment de l’actuació. 

 Els músics hauran de tenir un repertori variat, per consideració a les persones que viuen o 
treballen a prop dels punts escollits i en cap cas es podran repetir en períodes breus les 
mateixes peces musicals. 

 No es podran utilitzar instruments que per les seves característiques sonores puguin 
ocasionar molèsties. 

 El volum de so emès no podrà superar el nivell de decibels establerts en el mapa de 
capacitat acústica de la zona. 

 Es permetrà la venda de la pròpia música enregistrada. Serà responsabilitat del músic 
qualsevol incompliment de les lleis que regulen el Dret de Propietat Intel·lectual. 

 Les actuacions en un punt concret se suspendran ocasionalment en el cas d’incompatibilitat 

amb activitats lúdiques i culturals que tinguin la llicència municipal corresponent. 
 En casos de desobediència o desordre públic el músic serà obligat a parar l’actuació. 
 En qualsevol cas, els músics hauran de seguir les indicacions dels agents de la Guàrdia 

Urbana. 
 

 

Criteris a tenir en compte per a Interpretar:  
Els criteris que cal tenir en compte per interpretar música a la via pública són els següents: 

 
 Respecte del pas fluït a la pública. 
 Convivència i harmonia amb els veïns. 
 Respectar totes les condicions establertes en aquesta normativa. 

 

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

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

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

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

competents als efectes oportuns. 

 
12. PRP 2022/375 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

AUTORITZACIÓ DE PAS PER MOLLERUSSA I PRESÈNCIA DE LA POLICIA LOCAL EL DIA 
1 DE MAIG DE 2022. PER PART DEL GRUP EXCUSIONISTA SERRALADA DE 
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 89-2022.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.B., D. en representació del Grup Excursionista 
Serralada de Mollerussa, en què demana autorització de pas per Mollerussa i presència de la Policia 
Local el dia 1 de maig de 2022, en la cruïlla dels carrers Ferrer i Busquets i Av. Del Canal, des de les 
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08:15 i fins a les 10:00h, , per dur a terme la celebració de la XIII edició de la pedalada popular 
Catigat. 
 
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 Excursionista Serralada, el pas per Mollerussa i presència de la Policia 
Local el dia 1 de maig de 2022, en la cruïlla dels carrers Ferrer i Busquets i Av. Del Canal, des de les 
08:15 i fins a les 10:00h, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

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. 

Cal fer informe de mobilitat, al tractar-se d’una cursa urbana. (talls de carrers, recorregut, horaris, 

necessitat de personal de suport, etc...) 
 
Recursos sanitaris: 
-Cursa esportiva fora del casc urbà, menys 500 persones 1 farmaciola, a partir de 500, 1 SVI 
-Cursa esportiva dins del casc urbà, menys 1.000 persones 1 farmaciola, a partir de 1.000, 1 SVI 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Cal que la entitat sol·liciti la cessió de l’espai on es realitzarà l’activitat, quan aquesta no es realitzi 

en una via de titularitat municipal. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat i les instruccions dels cossos de seguretat. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

previst en aquest acord. 

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

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

competents als efectes oportuns. 

 
13. PRP 2022/376 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 2/2022 
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Vista la relació núm. 2/2022 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 8 expedients i que 
importa la quantitat de 296,74 €. 
 
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern 

adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en la 
relació número 2/2022, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva. 

 
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 oferiment dels recursos legals adients. 
 
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
 
14. PRP 2022/360 SOL·LICITUD DE M. M. T., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 

NÍNXOL NÚM.  3.138 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
S’examina la petició presentada per M.T., M., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre 
el nínxol núm. 3.138 fila 4ª 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 
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 
indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

 

Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 

3.138  4ª M.T., M.     514,00 € 7,39 € 

  

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

títol acreditatiu. 
 
 

15. PRP 2022/361 SOL·LICITUD D’E. O. M., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 
NÍNXOL NÚM.  3.355 FILA 1ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per O.M., E., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre 
el nínxol núm. 3.355 fila 1ª del Cementiri Municipal. 
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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 
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 

indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 
 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 
3.355  1ª O.M., E.      925,40 € 7,39 € 
  
 
Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del 
títol acreditatiu. 
 

 
16. PRP 2022/362 SOL·LICITUD DE J.A. M. Q., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 

NÍNXOL NÚM.  3.530 FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
S’examina la petició presentada per M.Q., J.A., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre 
el nínxol núm. 3.530 fila 4ª 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 
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 
indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

 

Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 

3.530  4ª M.Q., J.A.     600,00 € 7,39 € 

  

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

17. PRP 2022/363 SOL·LICITUD DE J. M. C., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 
NÍNXOL NÚM.  3.514 FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per M.C, J., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre el 
nínxol núm. 3.514 fila 4ª del Cementiri Municipal. 
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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 
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 

indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

 

Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 

3.514  4ª M.C., J.     600,00 € 7,39 € 

 

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

18. PRP 2022/364 SOL·LICITUD DE X. M. C., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 
NÍNXOL NÚM.  3.518 FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per M.C, X., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre el 
nínxol núm. 3.518 fila 4ª 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 
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb 
indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

 

Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 

3.518  4ª M.C., X.     600,00 € 7,39 € 

 

 
Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del 
títol acreditatiu. 
 
 
19. PRP 2022/366 SOL·LICITUD DE J. P. M I A. P. M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 

TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 14 FILA 4ª I 1.208 FILA 3ª, 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per P.M., J. i P.M., A. (germans), demanant canvi de titularitat de 
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la concessió sobre els nínxols 14 fila 4ª a nom de P.M., J. i 1.208 fila 3ª a nom de P.M., A., del 
cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de M.P., C. (difunta), mare dels interessats. 
 
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 14 fila 4ª i 1.208 fila 3ª 
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 

 
20. PRP 2022/367 SOL·LICITUD DE L. N. R., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE TITULARITAT 

DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 3.163 FILA 1ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
S’examina la sol·licitud presentada per N.R., L., demanant canvi de titularitat de la concessió sobre 
el nínxol 3.163 fila 1ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de N.P., J.M.(difunt), 
pare de la interessada. 
 
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 el nínxol 3.163 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. 

 

21. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de 
sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes 

que a continuació es detallen i que considera que són urgents. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per unanimitat 
dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels membres que la 
formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 

 
21.1.- PRP 2022/378 SOL·LICITUD UNITAT ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC 

MOLLERUSSA), EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA PARADA AL RECINTE 
DEL MERCAT SETMANAL EL DIA 20 D’ABRIL DE 2022 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S., M., en representació de la Unitat d’Escolarització 
Compartida (UEC Mollerussa) ubicada a la Banqueta, en què demana autorització per posar una 
parada al recinte del mercat setmanal per dur a terme la venda de manualitats creades al taller amb 
motiu de la Festivitat de la Diada de Sant Jordi, el proper dia 20 d’abril de 2022. 
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 28.03.2022 i d’acord amb els informes corresponents, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Unitat d’Escolarització Compartida (UEC Mollerussa) 
ubicada a la Banqueta, a posar una parada al recinte del mercat setmanal per dur a terme la venda 

de manualitats creades al taller amb motiu de la Festivitat de la Diada de Sant Jordi, el proper dia 20 
d’abril de 2022. 
 
El lloc d’ubicació serà davant de la parada de l’Avinguda del Canal núm. 96B. Així mateix, també 

s’informa que pot estar subjecta a possibles modificacions segons l’organització del mercat. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 
 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. 
 La parada 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. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats.  
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 

previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
21.2.- PRP 2022/387 DENEGACIO RECURS DE REPOSICIÓ. SR. R.N., J.. APLICACIÓ 
ART.15 ACORD REGULADOR. GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA. 

Vist el recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. R.N., J. , amb data 29 de març de 2022, 
registre d’entrada 2022-4863 en relació amb la denegació per silenci negatiu de la seva sol·licitud 

presentada en data 11 de maig de 2021 registre d’entrada 2021-5869, relativa al pretès dret de 

“retribució de la gratificació extraordinària” prevista a l’article 15 de l’Acord Regulador de les 
condicions del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.  

Atès que amb data 30 de març de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar un Pla d’ajust, en el marc 

del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 

procediment necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors de les 

entitats locals i que tindrà vigència fins desembre de 2022. Dins aquest Pla d’ajust es preveuen 

diverses mesures, entre d’altres la supressió de gratificacions, especificades a la memòria i recollides 

a l’apartat B.2 Mesura 1, tendents a la reducció de despeses del capítol I, despeses de personal.  
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Atès que el Sr. RAFAEL es va incorporar a l’Ajuntament de Mollerussa amb data 01 de juny de 2019, 

quan ja no s’aplicava l’article 15 de l’acord regulador al personal al servei de l’Ajuntament, sense 

efectes retroactius.  

Atès que aquesta mateixa qüestió, inaplicació de l’art. 15 Acord Regulador, va estar objecte de 

resolució judicial ferma, mitjançant sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de 

Lleida Sentència núm.461/2016 de 27 de desembre de 2016 

Atès que el recurs s'ha presentat en temps i forma, de conformitat amb el que preveuen els articles 

123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP). 

Vist l’informe-proposta emès per la Secretaria General (secretari accidental), que s’adjunta a 

l’expedient i que proposa: 

1. DESESTIMAR el recurs de reposició.  

2. Notificar aquesta resolució al Sr. R. amb l’oferiment dels recursos previstos legalment 

 

Atès que no és procedent posar l'expedient de manifest a l'interessat pel fet que no s'han incorporat 

a l'expedient nous documents, en virtut del que preveu l'article 118 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, LPACAP. 

Atès el que s’ha exposat, es sotmet a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats 

delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, d 21 de juny, l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER.- Denegar el recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. R.N., J. , amb data 29 de 

març de 2022, registre d’entrada 2022-4863 en relació amb la denegació per silenci negatiu de la 

seva sol·licitud presentada en data 11 de maig de 2021 registre d’entrada 2021-5869, relativa al 

pretès dret de “retribució de la gratificació extraordinària” prevista a l’article 15 de l’Acord Regulador 

de les condicions del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa pels motius exposats i d’acord 

amb a l’informe-proposta de Secretaria núm.042/2022 de 12 d’abril  i que es tenen aquí per 

reproduïts amb caràcter general. 

SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, indicant-li que contra aquest podrà interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Lleida en el 

termini de dos mesos, comptadors a partir de la notificació, de conformitat amb el que estableixen 

els articles 124.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. Sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre 

recurs que considerin oportú. 

 
21.3.- PRP 2022/388 LLICÈNCIA D’OBRES. EXEMPCIÓ DE LES PREVISIONS 
D’APARCAMENT. CAUSES TÈCNIQUES.  

 

ANTECEDENTS 
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Amb data 04 de juny de 2021 va tenir entrada amb núm. de Registre 2021/7369, la sol·licitud de 

llicència d’obres i el Projecte de reforma i nou habitatge en edifici plurifamiliar. Essent el sol·licitant 

la mercantil PLAURSA.  

 

Al llarg de l’any 2021 i 2022 s’ha requerit, per part de l’Ajuntament a la promotora, una sèrie de 

documentació complementària que hi figura a l’expedient. 

 

Inclouen una sol·licitud exoneració de reserva d’espais per aparcament.  
 

Vist l’informe favorable de l’Arquitecta Municipal, Sra. Noemi Morell i Rivas de data 23 de 23 de 

març, respecte de la exoneració de reserva d’espais per aparcament. 

 
Vist l’informe jurídic favorable del Secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa de data 13 

d’abril. 

 
Es pet tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
                                                          ACORDS: 

 

Primer. Atorgar la exoneració del compliment de les places d’aparcament exigides per l’article 66 
del POUM. 
 

Segon. Autorització llicència d'obres.  Sota les següents condicions: 
 
• En el cas que sigui necessària la implantació d'una grua s’hauria de portar la documentació 
pertinent per tal d’obtenir el corresponent permís. 

• Els residus generats en la construcció que no es reciclin es portaran a abocador autoritzat.  
• Els banys que no tenen ventilació directa a l’exterior hauran de disposar de ventilació 

forçada. 
• S’observa que algun dels plànols es dibuixen llits en espais considerats estudis, caldria 
tenir-ho en compte alhora de l’aprofitament d’aquests espais per tal de mantenir el compliment del 
decret d’habitabilitat. 
• Durant el transcurs de l’obra s’hauran de donar compliment a tots els paràmetres del codi 
tècnic que s’han justificat en les fitxes de compliment, al igual que la resta de paràmetres justificats 
d’altres normatives sectorials.( caldrà incorporar el compliment d’incendis modificat i del HS2 que 

no s’ha incorporat en la fitxa justificativa). 
• La llicència d'obres sol·licitada NO empara l'ocupació de via pública ni les obres en via 
pública. Aquesta s'haurà de sol·licitar expressament, una vegada atorgada la llicència d'obres. 
• Les ocupacions temporals de la via pública per materials, maquinària o obres, estan 
subjectes a una prèvia autorització per part de l’ajuntament, s’hauran de senyalitzar degudament 
tant de dia com de nit, i en tot cas si afecten a la vorera s’hauran de preveure recorreguts protegits 
per a vianants. 

• Respecte al vial o vorera cal deixar-les en les mateixes condicions tant en materials com en 

acabats. 
• En el cas que es realitzin desperfectes a la via pública aquests s’hauran de reparar. 
• En cas que aparegui algun vici ocult de l'obra, el sol·licitant se'n farà responsable i caldrà 
reparar-ho. 
• S’aplicarà la fiança de reposició de serveis de l’1,00% de la base imposable amb una 

quantia mínima de 1000 € , per tant la fiança ascendeix a la quantitat de 1.000,00 € per garantir la 
reposició del demani ocupat a l’estat anterior. (segons Art.9.1 de l’Ord. Fiscal núm. 10) 
 
Un cop finalitzades aquestes, caldrà aportar: 
• Certificat final d’obra de les obres realitzades. 
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• Certificat de la correcta gestió dels residus. 
• Sol·licitar la llicència de 1a ocupació 
 
Tercer. Notificar aquesta Resolució a la mercantil “PLAURSA”, amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, i donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals corresponents. 
 

21.4.- PRP 2022/389 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.03.2022 a 31.03.2022)  

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats durant el 
període comprès entre els dies 01.03.2022 a 31.03.2022. 

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

informes que obren en l’expedient, Informes d’intervenció núms. 423 i 424 /2022, es proposa a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

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

el període comprès entre els dies 01.03.2022 a 31.03.2022 i que corresponen al personal següent: 
 
ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

SEGURETAT CIUTADANA 

 A.R.,  J. 117,70 € 

 B.M., N. 108,32 € 

 C.C., C. 234,32 € 

 F.P., M. 104,69 € 

 F.M., E. 303,07 € 

 F.P., D. 104,42 € 

 F.P., R. 329,53 € 

 G.M., M. 153,00 € 

 L.O., A. 526,50 € 

 M.V., J. 291,17 € 

 O.L., E. 322,94 € 

 P.M., J. 13,01 € 

 R.N., J. 198,92 € 

 R.D., F. 26,02 € 

 S.V., J. 108,32 € 

 S.A., J.A. 805,23 € 

 T.M., S. 407,50 € 

 TOTAL ÀREA 4.154,66 € 

 ESPORTS 

 P.P., D. 92,05 € 

 TOTAL ÀREA 92,05 € 
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Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent  pressupost 

ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació. 
 
21.5.- PRP 2022/390 LLICÈNCIA D’OBRES. DENEGACIÓ EXEMPCIÓ DE LES PREVISIONS 

D’APARCAMENT.  

ANTECEDENTS 

Amb data de Registre d’entrada 2022/2989 de 25 de febrer, la Sra. G.D. M.E.  va presentar una 

sol·licitud en la qual literalment exposa : “Referent a la sol·licitud de nou habitatge per la que es vol 

demanar llicència  presento escrit per tal de comentar sobre l’obligatorietat de la plaça 

d’aparcament”. 

Fent una interpretació extensiva de l’article 67 POUM “causes d’exempció de les previsions 

d’aparcament”, abans de sol·licitar llicència d’obres, la Sra. Gasol demana informe sobre la 

possibilitat de reduir o exonerar el compliment de les places exigibles.  

Vist l’informe jurídic del Secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa núm.45/2022 de data 13 

d’abril, DESFAVORABLE, que hi figura a l’expedient. Per no reunir els requisits establerts a l’article 

67 del POUM.  

Es pet tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

                                                          ACORDS: 

Primer. Denegar l’ exoneració del compliment de les places d’aparcament exigides per l’article 67 

del POUM. 

Segon. Notificar aquesta Resolució a la Sra. G.D., M.E., amb indicació dels recursos que siguin 

procedents, i donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals corresponents. 

 
21.6.- PRP 2022/368 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM I MODIFICACIÓ. EXPEDIENT NÚM. 
2575-2-2022. DESCRIPCIÓ: VENDA DE PINSOS, FLORS, OCELLS, MEDICAMENTS D’ÚS 

VETERINARI I AGROBOTIGA. EMPLAÇAMENT: CAMÍ D’ARBECA, 20, LOCAL 1. 
 
En data 27 de gener de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom i modificació  de l’exercici 
de l’activitat de venda de pinsos, flors, ocells, medicaments d’ús veterinari i agrobotiga, al camí 
d’Arbeca, 20, local 1. En data 30 de març de 2022 presenta la resta de documentació necessària per 
a la tramitació de la llicència d’activitats. 
 

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

 
Número d’expedient: 2575-2-2022 
Titular: EUROPIENSOS MOLLO SL 
Denominació: venda de pinsos, flors, ocells, medicaments d’ús veterinari i agrobotiga 
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  (canvi de nom i modificació) 
Emplaçament: Camí d’Arbeca, 20, local 1 
Superfície de venda de l’establiment comercial de 177,40m2 
 
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.1858/2007. 
 

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

“INFORME RESOLUCIÓ 
 

TITULAR:                   EUROPIENSOS MOLLÓ, S.L.            

ACTIVITAT:               VENDA DE PINSOS, FLORS, OCELLS, MEDICAMENTS D’ÚS  
                                   VETERINARI I AGROBOTIGA   

EMPLAÇAMENT:         Camí d’Arbeca, núm. 20 bxs.  Mollerussa 
ANTERIOR TITULAR: M.A., J. (exp. 1858/2007) 
EXPEDIENT:               2575-2-2022   

 

NOVA ACTIVITAT               MODIFICACIÓ   X                 CANVI DE NOM  X           

En el T.M. de Mollerussa, el dia 7 d’abril de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal, 
revisa la documentació presentada de canvi de nom de la llicència concedida a nom de Josefa Molló 
Aixalà (exp. 1858/2007). 

Vista la certificació tècnica de modificació de l’establiment signada per Engelbert Magriñà Aguilera 
visat 2022/440188 en data 29.03.2022 acreditatiu de compliment de la normativa vigent. 
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels 

transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels 
nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de 
l’activitat. 
S’informa FAVORABLEMENT el canvi de titularitat amb les condicions següents:    

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

ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 

Valors límit d’immissió en 
dB(A) 
 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

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

existents 

60 60 50 

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

ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 

Le(21 h – 23 

h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

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

confrontant 
Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

residencial  Dormitoris 30 30 25* 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25 * 

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

  *Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A) 
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls 

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

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

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

- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal. 
- Gestió de residus:  

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

- tots els residus no domèstics que generi l’activitat es gestionaran de forma adequada 

a través d’empresa autoritzada. 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 

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

-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.  

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

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

- Inscripció al Registre de Nuclis zoològics de la Generalitat, per la venda d’ocells.  
- Autorització de farmaciola veterinària, per la venda de medicaments d’ús veterinari. 
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”   

 
 
21.7.- PRP2022/385 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM. 
1538-16-2022 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. M.D., X., en el que exposa que els dies 5, 12, 19 de maig i 30 de 

noviembre i 1 de desembre de 2022, (20 hores en total) de les 10 a les 14 hores, l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya organitza un curs amb el títol “Comprendre per transformar: 
racisme i antiracisme” via telemática i sol·licita poder asistir-hi.  
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal de 
l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, 
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a 

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

 
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

Primer: Autoritzar a la Sra. M.D., X. la realització del curs “Comprendre per transformar: racisme i 
antiracisme” que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya els dies 5, 12, 19 de maig i 
30 de noviembre i 1 de desembre de 2022, (20 hores en total) de les 10 a les 14 hores. 

 
Segon: Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns. 
 
21.7.- PRP2022/386 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM. 
1538-17-2022 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. M.D., X., en el que exposa que el dia 21 d’abril de 2022 de les 10 a 

les 14 hores, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya organitza un curs amb el títol “Igualtat de 
Tracte i no discriminació : Com protegir el drets humans a l’Administració?” via telemática i sol·licita 
poder asistir-hi.  
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal de 
l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, 

directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a 
tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció 

professional del personal de l’Ajuntament. 
 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan 
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti 
serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. 

En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la 
presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà 
compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

Primer: Autoritzar a la Sra. M.D., X. la realització del curs “Igualtat de Tracte i no discriminació : 
Com protegir el drets humans a l’Administració?” que organitza l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya el dia 21 d’abril de 2022 de les 10 a les 14 hores. 
 
Segon: Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns. 

 

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

 


