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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze i trenta minuts del dia 9 de setembre de 2020. 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 i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farré i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal. 
 
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera. 

 

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 2020/636 AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIA DE URBANÍSTICA NÚM. 359/2019, 

SOL·LICITADA PER A.A.P. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.P., A., en relació a la documentació 

aportada referida a la llicència d’obres 359/2019,  els termes següents: 
 

“Que en data 06.04.2020 per decret d’alcaldia d’aquest Ajuntament, va atorgar la 
llicència núm. 359/2020 per Rehabilitació i acabament habitatge unifamiliar existent al 
Carrer CARRER GERMANS CASTELLO 48  ”. 
 

1. Que s’aporta un modificat del projecte en que es pot observar que s’augmenta la 

superfície construïda fins a 136,34 m2 ja que el passadís que uneix els dos volums en 

planta primera passa a tenir un bany i un traster. 

 

2. Que atès l’art. 85 i l’art. 75.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a l’execució i 

variacions del projecte, entenem que les modificacions que s’han dut a terme en el 

projecte executiu, no afecten substancialment les característiques de l’obra i que 

aquestes SI s’adeqüen a la normativa urbanística vigent. 

 

3. Segons fa constar el tècnic redactor del projecte, aquestes variacions NO modifiquen 

el pressupost total del projecte, i per tant no es necessari revisar les taxes que es van 

fixar en l’obtenció de la llicència d’obres pertinent.  

 

Que d’acord amb la documentació presentada i segons els punts anteriors, s’informa 
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FAVORABLEMENT a la modificació de llicència d’obres:  

 
“ REHABILITACIÓ I ACABAMENT HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 

SITUACIÓ: CARRER GERMANS CASTELLO 48  ”. 

 

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de 
juny,i a proposta de la Regidoria d’urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 

 
Primer. Atorgar a A.P., A. l’ampliació de la llicència municipal d’obres 359/2020, conforme 
l’expedient relacionat. L’ampliació de 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’especifiquin singularment. 
 
Segon. Comunicar els presents acords a la persona interessada, als efectes oportuns. 
 
3. PRP 2020/641 LLICÈNCIES D’OBRES.  
 
Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient, 

la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 
358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, amb l’abstenció del Sr. 
Ramon Teixidó Peraire en la  llicència d’obres núm. 218/2020 sobre la qual acredita interès 
particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme l’expedient 

que es relaciona a l’annex que s’incorpora. 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.  
 
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 
75,24€. 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 

 
 
Número d’Expedient: 205/2020 
Titular/peticionari: S.S., R. 
Emplaçament: CAMÍ DE VILA-SANA, 10 
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Tipus d’obra: REPARACIÓ 
PAVIMENT 

ICIO: 8,00 

Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 216/2020 

Titular/peticionari: S.D., S. 
Emplaçament: C/ SIDAMON, 18 
Tipus d’obra: OBERTURA EN 

ENVÀ INTERIOR 
ICIO: 7,24 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 218/2020 
Titular/peticionari: C.P AV. DEL CANAL 26 
Emplaçament: AV. DEL CANAL 26 
Tipus d’obra: PINTAT DE 

BALCONS I 

CANVI PORTA 
ACCÉS. 

ARRANJAMENT 
DE FAÇANA 

ICIO: 0,00 
Taxa: 0,00 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

 
 

 

Número d’Expedient: 222/2020 
Titular/peticionari: E.B., P. 
Emplaçament: AV. NEGRALS, 11 
Tipus d’obra: ARRANJAMENT 

D’ESCALES 
JARDI 

ICIO: 24,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
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4. PRP 2020/522 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL 

SUBMINISTRAMENT: MATERIALS D’OBRA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A 
LES OBRES DE CANALITZACIÓ PER A SOTERRAR LA LÍNIA AÈRIA DE 
TELEFÒNICA A CAUSA DE L’ENDERROC DEL BLOC A DEL GRUP SANT ISIDORI. 

 
L’objecte del contracte és la compra, per preus unitaris, de materials d’obra i lloguer de 

maquinària per a l’execució de la rasa i la canalització de la xarxa de telefònica del Bloc-A 

del Grup Sant Isidori de Mollerussa per part de la Brigada municipal d’obres i serveis.  
 
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 corresponen el codi 
44000000-0 “Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la 

construcción” i el codi 45500000-2 “Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de 
ingeniería civil con maquinista” 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. Així mateix, l’objecte del contracte és susceptible 
de divisió en lots, atès que la seva naturalesa permet la realització independent de 

cadascuna de les seves parts, d’acord amb allò que estableix l’art. 99.3 de 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.  
 
D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un 
contracte en virtut del qual l’empresari o empresaris s’obliguen a entregar una pluralitat de 

béns per preu unitari, sense que el nombre total d’entregues es defineixi amb exactitud en 
el moment de celebrar-lo, procedeix aprovar un pressupost màxim pel qual s’ha establert 
finançament. En conseqüència, es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins 
el percentatge del 10% del preu del contracte, sense que sigui preceptiu tramitar el 
corresponent expedient de modificació d’acord amb allò que disposa l’art. 301.2 de la LCSP. 
 

Conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP, s’han efectuat les consultes pertinents a diverses 
empreses amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per a executar les 

prestacions objecte dels diferents lots en els que es divideix el contracte, i han estat 
presentades les ofertes que han estat verificades per part dels Serveis Tècnics competents. 
 
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: 
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Primer. AUTORITZAR el contracte menor de subministrament que té per objecte l’adquisició 
de MATERIALS D’OBRA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A LES OBRES DE 

CANALITZACIÓ PER A SOTERRAR LA LÍNIA AÈRIA DE TELEFÒNICA A CAUSA DE 
L’ENDERROC DEL BLOC A DEL GRUP SANT ISIDORI. Simultàniament, aprovar el 
pressupost màxim de la despesa per import de 8.527,55 € (IVA inclòs), a càrrec del 
vigent Pressupost municipal. Núm. RC: 220200003678.  

Segon. AUTORITZAR la divisió de l’objecte del contracte en els següents lots, els quals han 

estat estructurats en funció de la tipologia de productes a subministrar, establint que cada 
licitador únicament podrà ofertar i resultar adjudicatari d’un lot, constiuint cada lot un 

contracte (art. 99.4 i 7 de la LCSP): 
 
LOT 1:  ÀRIDS   

1. Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 
2. Tot-u artificial 

3. Contenidor de runa 
 
LOT 2:  MAQUINARIA  1 

1. Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
2. Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
3. Compressor amb dos martells pneumàtics 

 
LOT 3: MAQUINARIA  2 

1. Retroexcavadora amb martell trencador i pala carregadora 
 
LOT 4:  MATERIALS D’OBRA  

1. Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 

2. Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L, calç, sorra, 200kg/m3 ciment, 

1:2:10,2.5N/mm2,elab.a 
3. Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 

 
LOT 5:  FORMIGONS  

1. Formigó pobre HM-10/P/10/l 
2. Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

3. Formigó HM-30/B/40/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E 

 
LOT 6:  TUBS I ARQUETES 

1. Tub corrugat de doble capa,  TPC-N d.125mm VERD (B-6m)  
2. Arqueta telefònica HA tipus DM 110x69,5ext.  90x67.5 int. 

3. Tapa / marc HA tipus “DM” telefònica homologat  
4. Banda contínua de plàstic de color per  senyalització canalització, de 30 cm 

d'amplària 

 
LOT 7:  SERRALLERIA 

1. Xapa de ferro de 1000x500x3mm 
 

Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT en els termes i condicions 
econòmiques que es detallen seguidament: 
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LOT 1 ÀRIDS 

Adjudicatari ROMÀ INFRAESTRUTURES I SERVEIS 

Import IVA inclòs 1.853,14 € 

LOT 2 MAQUINÀRIA 1 

Adjudicatari E.S., G. 

Import IVA inclòs 784.08 € 

LOT 3 MAQUINÀRIA 2 

Adjudicatari ESPINA MAQUINÀRIA SL 

Import IVA inclòs 976.32 € 

LOT 4 MATERIALS D’OBRA 

Adjudicatari POINT P. MOLLERUSSA 

Import IVA inclòs 96,00 € 

 

LOT 5 FORMIGONS 

Adjudicatari PREFABRICATS PUJOL 

Import IVA inclòs 2.142,69 € 

LOT 6 TUBS I ARQUETES 

Adjudicatari FRANS BONHOMME 

Import IVA inclòs 1.989,78 € 

LOT 7 SERRALLERIA 

Adjudicatari DOMSER SOLUCIONS METAL·LIQUES 

SL 

Import IVA inclòs 193,84 € 

 
 Pagament del preu: 
 

El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la 
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan 
competent.  

 
 Termini d’execució de les obres: 

 
El termini d’execució de les obres s’ha establert en 4 setmanes. 

 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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Quart. 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.  

 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Notificar aquest acord als adjudicataris amb l’oferiment dels recursos legals adients i 
als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 

5. PRP 2020/649 SOL·LICITUD CUP MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE EL DIA 12 
DE SETEMBRE DE 2020 

 
Vista la petició presentada pel Sr. V., J., en representació de la CUP Mollerussa, en què 
demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça 1 d’Octubre el dia 12 de setembre, de les 
19.30h fins a les 21.00h aproximadament, per realitzar-hi una xerrada amb un motiu de la 

Diada Nacional de Catalunya. 
 
També demana 60 cadires, 3 tamborets, una taula, un equip de so i un micròfon. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 01.09.2020 i d’acord amb els informes de 

les regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a CUP Mollerussa la utilització de l’espai de la Plaça 1 d’Octubre el dia 12 
de setembre, de les 19.30h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una xerrada amb un motiu de 

la Diada Nacional de Catalunya. 
 

S’acorda facilitar-los 60 cadires, una taula, un equip de so i un micròfon però no els 
tamborets ja que l’Ajuntament no en disposa. 
  
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS 

A l’espera de la pròrroga o no de la RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost (el termini 
de la mateixa és de 15 dies), per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, on prohibeix es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant 

en l'àmbit privat com en l'àmbit públic i on la seva activitat no es troba inclosa en cap de les 
excepcions. La resta de mesures en cas de poder celebrar l’activitat segons la normativa 
vigent en el moment de l’acte: 

-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m. 

-Les persones han de poder tenir un espai a les seves cadires de 2,5 metres quadrants, això 
significa que les cadires estaran separades com a mínim 1,6 metres. 
-La organització les mesures d’higiene pertinents. 

-És obligatori l’ús de mascareta. 
-Es recomana tenir un llistat dels assistents, així com prendre la temperatura per part de la 
organització als assistents. Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
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-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 

-Prohibit fumar 
-Respectar aforament total  
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112.-En cas d’emergència trucar al 112. 
 
Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 

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

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del 
material facilitat. 

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

 
6. PRP 2020/644 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-20-2020 
 
Vist l’expedient tramitat per T.R., L. amb DNI 38364613S per  obtenir una targeta 

d’aparcament individual per a persones amb disminució. 

 

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i NO supera 

el barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat. 

 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 

l’informe desfavorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

Primer. Denegar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució al Sr. T.R., L. 

 

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

 
7. PRP 2020/638 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.08.2020 A 

31.08.2020) 
 

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

durant el període comprès entre els dies 01-08-2020 a 31-08-2020. 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist 

l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:  
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Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats 

durant el període comprès entre els dies 01-08-2020 a 31-08-2020, i que corresponen al 

personal següent: 

ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

SEGURETAT CIUTADANA 

 B.M., N. 153,11 € 

 C.E., B. 167,13 € 

 C.C., C. 127,33 € 

 F.P., M. 131,85 € 

 F.M., E. 400,26 € 

 F.P., D. 947,28 € 

 F.P., R. 381,97 € 

 G.M., M. 28,08 € 

 L.O., A. 299,51 € 

 M.V., J. 529,27 € 

 O.L., E. 696,81 € 

 P.M., J. 113,07 € 

 P.F., D. 516,27 € 

 P.M., I. 1.772,56 € 

 R.N., J. 143,81 € 

 R.D., F. 25,78 € 

 S.A., J.A. 238,22 € 

 V.S., C. 25,78 € 

 TOTAL, ÀREA 6.698,09 € 

 

 ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

 ATENCIÓ EXTERNA 

 C.LL., J. 63,68 € 

 G.C., J.  63,68 € 

 O.V., F. 143,28 € 

 P.F., J.A. 63,68 € 

 TOTAL ÀREA 334,32 € 
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Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients. 

  
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als 
efectes oportuns. 
 
8. PRP 2020/640  FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT 

NÚM: 1538-14-2020 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. T.A., S. en el que exposa que la Universitat Oberta de 

Catalunya, ha organitzat el  Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol 

i Esdeveniments. El dia 21 d’octubre de 2020 s’inicia el 1r semestre i les classes es fan on-

line i fora de l’horari de treball, per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada 

sol·licitud manifesta les despeses previstes. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 

DEL PERSONAL AL SERVEI 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 vist-i-plau 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 la proposta de la Regidora/Àrea/Servei RECURSOS HUMANS; considerant llur 

procedència i vist l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la 

Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Autoritzar al Sra. T.A., S. la realització Màster Universitari en Comunicació 

Corporativa, Protocol i Esdeveniments On-line. 

Segon. Aprovar el pagament de les despeses de matrícula per import de 871,92 €. 

Tercer. Procedir a l’ordre de pagament corresponent. 

Quart. Comunicar el present acord a la interessada i als serveis d’Intervenció. 

9. PRP 2020/648 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT 
NÚM: 1538-15-2020 

 
Vist l’escrit presentat per el Sr. E.T., X., en el que exposa que la Diputació de Granada , ha 

organitzat un curs  d’ ESTUDIS AVANÇATS DE TRESORERIA I RECAPTACIO. El  dia 30 
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de setembre s’inicia i finalitza el 8 de desembre de 2020,   les classes es fan on-line i fora de 

l’horari de treball , per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud 

manifesta les despeses previstes. 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 

DEL PERSONAL AL SERVEI 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 vist-i-plau 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 la proposta de la Regidora/Àrea/Servei RECURSOS HUMANS; considerant llur 

procedència i vist l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la 

Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Autoritzar al Sr.  Sr. E.T., X. la realització del curs d’ ESTUDIS AVANÇATS DE 

TRESORERIA I RECAPTACIO On-line. 

Segon. Aprovar el pagament de les despeses de matrícula per import de 600,00 €. 

Tercer. Procedir a l’ordre de pagament corresponent. 

Quart. Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció. 

10. PRP 2020/642 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 39, 47, 48, 70, 71, 72/2020 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern 
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del 
Pressupost. 
 

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 41.071.86€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció 39, 47, 48, 70, 71, 72/2020. 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar la relació de factures número 39, 47, 48, 70, 71, 72/2020, per import 
global de 41.071.86€. 
 
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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11. PRP 2020/643 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SR. J.B.A., EXP. 2334-297-2020 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jaime Braña Aparicio, demanant 
autorització municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern 

l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 

d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: B.A., J. 
 Nom Comercial: Xurreria Braña 
 Ubicació: Av. del Canal – Cm. Arbeca 
 Metres lineals: 4 ml 

 Període autoritzat: Octubre, novembre i desembre de 2020 i gener i febrer 2021 
 Núm. Expedient: 2334-297-2020 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  
 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 

pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   
 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, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

 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. 

 
3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions 

preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant 
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic. 

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents: 
- Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal. 

- En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic. 

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19. 

Tercer. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 

mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 

edificat a nivell del sòl. 
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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. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de 

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

12. PRP 2020/645 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SR. M.F.M.,  N. EXP. 2334-295-2020 
 
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. Madalin Florin Mucalau, demanant 
autorització municipal per a la instal·lació d’un remolc de menjar ràpid estil food truck a la 
via pública o espai d’ús públic. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, 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 Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: M.F., M. 
 Ubicació: Av. Canal (lloc on indiqui la Policia Local)  

 Metres quadrats: 30,00 m2 

 Període autoritzat:  Setembre de 2020 
 Tipus: remolc de menjar ràpid estil food truck  
 N. EXP. 2334-295-2020 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  
 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 

pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   
 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, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

 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. 
 

3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     
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 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del 

mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

Tercer. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 

mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 

edificat a nivell del sòl. 

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. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals als efectes oportuns.  

13. PRP 2020/646 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 12/2020  

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 12/2020, que inclou 27 expedients i que importa la 
quantitat 14.988,85 €. 

 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 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. 
 
14. PRP 2020/647 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SR. LSP,  N. EXP. 2334-302-2020 

 
Es dóna compte de les sol·licituds presentades per la Sra. S.P., L., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’un quiosc per la venda de castanyes. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, 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 Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
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1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: S.P., L. 

 Ubicació: Pl. Pla d’Urgell (lloc on indiqui la Policia Local)  
 Metres quadrats: 4,00 m2 
 Període autoritzat:  Octubre i Novembre de 2020 
 Tipus: quiosc per venda de castanyes  
 N. EXP. 2334-302-2020 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  

 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 

pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   
 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, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

 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. 

 
3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del 

mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

Tercer. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 

mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 

edificat a nivell del sòl. 

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. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals als efectes oportuns.  

 
15. 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 
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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: 
 
15.1.- SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA – A.T. PLA D’URGELL, EN 

QUÈ DEMANA DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DE 

CATALUNYA 
 
Vista la petició presentada per l’Assemblea Nacional Catalana – A.T. Pla D’Urgell, en en què 
demana autorització per ocupar la via pública del carrer Ferrer i Busquets, des del 
creuament amb l’Avinguda Catalunya (direcció Golmés) i el passeig La Salle (direcció 
Fondarella) el dia 11 de setembre, de les 14.00h fins a les 20.00h, per marcar les distàncies 

contemplades per evitar contagis del COVID-19 per dur a terme la concentració, de les 
18.00h fins a les 19.30h, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 
 
També demana un equip de so. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 

competents en matèries extraordinàries amb data 10.09.2020 i d’acord amb els informes de 
les regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Assemblea Nacional Catalana – A.T. Pla D’Urgell per ocupar la via 

pública del carrer Ferrer i Busquets, des del creuament amb l’Avinguda Catalunya (direcció 
Golmés) i el passeig La Salle (direcció Fondarella) el dia 11 de setembre, de les 14.00h fins 

a les 20.00h, per marcar les distàncies contemplades per evitar contagis del COVID-19 per 
dur a terme la concentració, de les 18.00h fins a les 19.30h, amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya. 
 
Així mateix, s’acorda facilitar-los un equip de so. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

CONDICIONANTS 

- S’adjunta protocol de manifestacions en vigor per a data 11 de setembre. 

- S’ha de complir tota aquella obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura de 
dia de celebració de l’acte. Seguretat, distanciament, ús de mascareta, higiene. 

- Tenir localitzada una farmaciola. 

- 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 
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Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 

per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del 
material facilitat. 
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
15.2.- SOL·LICITUD ÒMNIUM MOLLERUSSA – PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 11 
DE SETEMBRE DE 2020 
 
Vista la petició presentada pel coordinador de la S.L. Òmnium Mollerussa – Pla d’Urgell, en 

què demana autorització per utilitzar l’espai de la Plaça de l’Ajuntament el dia 11 de 
setembre, de les 9.30h fins a les 12.15, per realitzar-hi un acte simbòlic, a les 12.00h, amb 
motiu de donar suport a les represàlies de l’1-O. 
 
També demana 50 cadires i el servei de megafonia. 
 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 10.09.2020 i d’acord amb els informes de 
les regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a Òmnium Mollerussa – Pla d’Urgell la utilització de l’espai de la Plaça de 
l’Ajuntament el dia 11 de setembre, de les 9.30h fins a les 12.15, per realitzar-hi un acte 

simbòlic, a les 12.00h, amb motiu de donar suport a les represàlies de l’1-O. 
 
S’acorda facilitar-los 50 cadires però no el servei de megafonia ja que no estarà disponible. 
  
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS 

-S’ha de complir tota aquella obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura de 
dia de celebració de l’acte. Seguretat, distanciament, ús de mascareta, higiene. No es pot 
fer trobada de més de 10 persones. 

-Tenir localitzada una farmaciola. 
-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. 
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 

Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del 

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

 

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

 


