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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 3 de desembre 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 amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors 
Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusen l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la Regidora, Sra. Ana Maria Carné 
Baiget. 
 

Actua de secretari, el Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia. 

 
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 

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

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
2. PRP2020/903 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, per unanimitat dels 
membres presents, 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 

168,05€. 
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            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 
 

 

 
 

 

 

 

Número d’Expedient: 236/2020 
Titular/peticionari: P.R., F. 

Emplaçament: CAMI PALAU (PER C/ FIRAL) 
Tipus d’obra: RASA A VORERA PER PAS DE FIBRA OPTICA 
ICIO: 56,70 

Taxa: 28,35 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 2.000,00 

Número d’Expedient: 307/2020 
Titular/peticionari: IGNASI CLOTET, SLU 
Emplaçament: AV. DEL CANAL 19 
Tipus d’obra: MODIFICACIO VORERA PER ACCÉS DE VEHICLES 

ICIO: 24,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 2.000,00 

Número d’Expedient: 330/2020 

Titular/peticionari: S.M., MP. 
Emplaçament: C/ DARDANELS, 7 
Tipus d’obra: ARRANJAMENT DE COBERTA AMB CANVI DE TEULES TRENCADES 

ICIO: 6,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

 
 
 
 
Número d’Expedient: 

 
 
 
 
332/2020 

Titular/peticionari: GRUP AMBASORI, SLU 

Emplaçament: C/ FERRER I BUSQUETS, 36 BX 1 
Tipus d’obra: DESMUNTATGE DE VIDRE I INSTAL·LACIÓ DE REIXA  
ICIO: 17,00 
Taxa: 12,00 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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3. PRP 2020/860 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: ELABORACIÓ DEL PLA 

TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA APC L-10.452 
DE L’AJUNTAMENT DE  MOLLERUSSA. 2021-2025. 

 

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la elaboració del 

Pla tècnic de gestió cinegètica de l’àrea privada de caça APC L-10.452 de l’Ajuntament de  
Mollerussa, amb la finalitat de sol·licitar la seva aprovació al Departament de Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya. Els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) són 

instruments de planificació cinegètica que tots els titulars de les àrees de caça que hi vulguin 
realitzar un aprofitament cinegètic estan obligats a tenir. La durada dels PTGC és de quatre 
anys i procedeix la seva renovació quan aquest esgota la seva vigència.  

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 

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 d’un informe per part de 
l’òrgan de contractació justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 

els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 

ha estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de CENTRE 
GESTOR DE CLUBS, SCP amb el CIF J25818121. L’empresa acredita que disposa de la 
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte 
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 

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

 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
ELABORACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA DE L’ÀREA PRIVADA DE 

CAÇA APC L-10.452 DE L’AJUNTAMENT DE  MOLLERUSSA. 2021-2025. 
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220200008932. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de CENTRE 

GESTOR DE CLUBS, SCP  amb el CIF: J25818121 en els termes que es descriuen 
seguidament: 
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 La retribució del contracte:  423,50 € (IVA inclòs). 

 

 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la 
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan 
competent.  
 

 La durada de la prestació:  
 

El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a 

l’article 29.8 de la LCSP.  
 

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

 
 Formalització del contracte:  

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

de la LCSP. 
 

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 

Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i 
als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
 
4. PRP2020/902 ASSABENTAT DE LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ NO 

SUBSTANCIAL D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL. EXP. 2553-9-2020. ACTIVITAT: 
INDÚSTRIA DE PRODUCCIÓ DE SUCS DE FRUITA, INSTAL·LACIONS 
FRIGORÍFIQUES I INSTAL·LACIÓ DE COGENERACIÓ. EMPLAÇAMENT: CTRA. 
PALAU, KM.1. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL. 

 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal 
en relació amb la sol·licitud de modificació no substancial de l’empresa SAT 1596 NUFRI, que 

ha sol·licitat el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la tramitació de l’expedient 
esmentat i que es transcriuen a continuació: 

 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal 
en relació amb la sol·licitud de modificació no substancial de l’empresa SAT 1596 NUFRI, que 
ha sol·licitat el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la tramitació de l’expedient 

esmentat i que es transcriuen a continuació: 
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 

 

TITULAR:                  SAT 1.596 NUFRI 
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ACTIVITAT:   INDÚSTRIA DE PRODUCCIÓ DE SUCS DE FRUITA, INSTAL·LACIONS 

FRIGORÍFIQUES I INSTAL·LACIÓ DE COGENERACIÓ 
ANNEX:                    I EPÍGRAF:  7.2b       
EMPLAÇAMENT:        Ctra. Palau km. 1    Mollerussa 
EXPEDIENT:              2553-9-2020      L1CNS200339 

 

NOVA ACTIVITAT                MODIFICACIÓ  X            CANVI DE NOM                

 
En relació amb l’expedient de sol·licitud de modificació no substancial d’autorització 

ambiental de l’activitat de referència per emmagatzematge de productes químics per 

peròxids i depuradora, comercialització de pinyols de fruita i actualització de 
residus, s’emet aquest INFORME sobre tots aquells aspectes ambientals de l’activitat que 
afecten temes de competència municipal: 
 
- ACTIVITAT: Indústria de producció de sucs de fruita. 

- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL: 
Resolució d’autorització ambiental d’1 de setembre de 2010 (LA20090014); amb 
resolució de 2 de febrer de 2012 (L1CNS110029-LA20110141) de modificació no 
substancial per modificacions en els motors de cogeneració, caldera de recuperació i 
biomassa i alta del focus emissor associat a l’assecador de polpa; resolució de 24 de 
juliol de 2012 (L1CNS120185) de modificació no substancial per tal de realitzar 
millores per reduir les emissions de males olors de la planta depuradora consistents en 

el cobriment de les basses del reactor aerobi amb construcció d’un sistema d’aspiració i 
depuració amb biofiltres i instal·lació d’una nova torre de rentat; resolució de 3 de juliol 
de 2013 (L1CNS130010) de modificació no substancial de l’autorització ambiental per 
a la comercialització d’adob orgànic obtingut per tractament dels llots  de la EDAR pròpia 
i actualització de la producció de residus; resolució  de 1 d’abril de 1014 

(L1CNS130360) de modificació no substancial per nova nau de 4.000 m2 destinada a 
cambres frigorífiques per a sucs i elaboració de preparats per a bases de begudes 

refrescants; resolució de 12 de febrer de 2015 (L1CNS140295) de modificació no 
substancial per instal·lació de dipòsit de gas oil de 40.000 l, construcció de moll de 
càrrega de camions frigorífics, instal·lació de 120 tancs d’emmagatzematge de producte 
asèptic, nova nau d’emmagatzematge de bidons i nau annexa de 283 m3; resolució de 5 
de març de 2018 (L1CNS170368) de modificació no substancial per actualització de 
la capacitat productiva, consum d’aigua, residus i emissions a l’atmosfera; resolució de 

8 d’octubre de 2018 (L1CNS180181) de modificació no substancial per construcció 
de nova nau de cremogenats, canvi d’ubicació del tanc contra incendis, ampliació 
frigorífica i maquinària de procés; resolució de 22 de gener de 2019 (L1CNS180474) 
de modificació no substancial per construcció d’una nova nau de bidons i ampliació de la 
bodega asèptica; resolució de 15 de juliol de 2019  d’inici d’expedient de revisió 
anticipada d’autorització ambiental. 

- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 

- Projecte de modificació no substancial ambiental redactat per X.A.F. en data 
26.10.2020. 

- PRESCRIPCIONS A L’AUTORITZACIÓ DE CARÀCTER MUNICIPAL: 
- L’activitat s’ubica en una zona classificada com a “Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

de predomini del sòl d’ús industrial (C2)”. 
- L’activitat haurà de donar compliment als valors límits d’immissió sonora aplicable a 

l’ambient exterior segons ordenança municipal reguladora dels soroll i les vibracions. 
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Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran els valors límit 
d’immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de 

les edificacions d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de 
capacitat acústica del municipi o en el seu defecte, els que corresponen a les zones de 
sensibilitat acústica determinades d’acord amb els criteris establerts en la disposició final 
primera 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 se n’adapten els seus 
annexos, ni els valors fixats en l’Ordenança Municipal corresponent: 
-  

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 DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural   52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA 
(B) 

   

(B1) Coexistència ús residencial amb activitats 

 
60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  60 60 50 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 

d’ús industrial 
60 60  50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 

        
* Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, 
respectivament. 
- En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions i/o olors, 

es realitzaran per part de l’empresa actuacions de control a càrrec d’una Entitat 

Ambiental de Control, imposant-se aquelles mesures correctores que es considerin 
adients per respecte els límits màxims permesos per les Ordenances Municipals en les 
condicions de màxima capacitat de treball, garantint que no existeix cap possibilitat 
d’afectació al veïnat i al medi. 

 
S’informa als efectes oportuns i per tal que la Junta de Govern Local doni trasllat dels acords 

al Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la petició d’informe de l’expedient 
L1CNS200339 d’autorització ambiental.” 
 
 
5. PRP2020/907 SOL·LICITUD DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ, EN 

QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT DE SANTA LLÚCIA.  
 

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel president de la Delegació de la Cambra de 
Comerç que organitzen conjuntament amb Mollerussa Comercial, en què demanen 
autorització per a la celebració del Mercat de Santa Llúcia el dia 5 de desembre de 2020, de 
les 10.00h a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament. 
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Simultàniament, demanen 13 carpes, 16 taules, 36 cadires, la col·laboració de la brigada per 
la col·locació de les carpes i la instal·lació elèctrica el dia 4 de desembre i el desmuntatge el 

dia 6 de desembre. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  

 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 23.11.2020 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 

ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Delegació de la Cambra de Comerç que organitzen conjuntament 
amb Mollerussa Comercial celebració del Mercat de Santa Llúcia el dia 5 de desembre de 
2020, de les 10.00h a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament. 
 

Així mateix s’acorda facilitar-los 13 carpes, 16 taules, 36 cadires, la col·laboració de la 
brigada per la col·locació de les carpes i la instal·lació elèctrica el dia 4 de desembre i el 
desmuntatge el dia 6 de desembre. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

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

 S’adjunta pla sectorial de fires mercat de Nadal. 
 Aforament: el legal publicat per a fires mercats a 5 de desembre de 2020 
 Tenir localitzada una farmaciola. 
 La 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. 
 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 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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
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6. PRP 2020/891 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
PATÍ DE L’ESCOLA DE MÚSICA I LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS. PER TOT EL 

CURS ESCOLAR DE DILLUNS A DIVENDRES. PER A  L’ESCOLA EL CARME. 
EXPEDIENT 1599- 175-2020.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per T.C., N., en representació de l’escola El 
Carme, en què demana autorització per utilitzar el patí de l’escola de música i la utilització 
dels serveis per tot el curs escolar, des de les 11 i fins les 12 h per a per separar els grups 
estables de l’alumnat. 

 
També sol·licita Presència de la Policia Local per controlar els accessos a l’escola en els 
següents horaris: 9:15, 12:45, 14:45, 17:15. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’escola El Carme, la utilització  del patí de l’escola de música i la 
utilització dels serveis per tot el curs escolar, des de les 11  i fins les 12 h per a l’activitat 
descrita. 
 

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

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

llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 
qual se sol·licita l’ús. 
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 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les 

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

l’interès públic. 

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

 
Condicions específiques:  
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-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 

-Tenir accés a farmaciola. 

-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions 

-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 

-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

7. PRP 2020/901 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD DE PRORROGA DE 6 TAULES RECTAGULARS PER GARANTIR LA 
DISTÀNCIA DE SEGURETAT EN EL PROGRAMA DINA EN COMPANYIA  DURANT 

ELS MESOS DE DESEMBRE I GENER DE 2021. PER A  FUNDACIÓ CATALUNYA 

LA PEDRERA – ESPAI SOCIAL MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 239-2020.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA- ESPAI 
SOCIAL MOLLERUSSA, en què demana prorroga de 6 taules rectangulars  durant els mesos 
de desembre i gener de 2021 per garantir la distància  de seguretat en el Programa Dina en 
Companyia. 

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

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA- ESPAI SOCIAL MOLLERUSSA, la 
cessió de 6 taules rectangulars durant els mesos de desembre i gener de 2021 per garantir 
la distància  de seguretat en el Programa Dina en Companyia. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic,  

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

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

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

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

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

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

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. 

 
8. PRP2020/909 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1463. EXPEDIENT 2349-27-2020. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 

Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus 
membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir al Sr. J.G. 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: 1463. 
 Ubicació: Carrer Camí d’Arbeca,10. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

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

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

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

(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

 
9. PRP2020/910 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1464. EXPEDIENT 2349-23-2020. 
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Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 

Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus 
membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir a Comercial Peralba Vic-Manresa 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: 1464. 

 Ubicació: Carrer Josep Jaques Pinyol, 14. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

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

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

(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

10. PRP2020/904 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD DEL PFI-PTT MOLLERUSSA D’UN ESPAI AL MERCAT SETMANAL, 
PEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2020, PER A  VENDRE PRODUCTES ELABORATS 
PER L’ALUMNAT I RECAPTAR DINERS DESTINATS A INVESTIGAR LA COVID-
19, PER LA MARATÓ DE TV3 . EXPEDIENT 1599- 234-2020  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per PFI-Pla de Transició al Treball de Mollerussa, 
en què demana autorització per utilitzar un espai al mercat setmanal, entre l’escola d’adults 
i l’edifici Sant Jordi, el dia 16 de desembre de 2020 des de les 09:00 i fins les 13:30 h per a 
vendre productes elaborats per l’alumnat i recaptar diners destinats a investigar sobre la 
COVID-19, dins la Marató de TV3. 
 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

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

 
Primer. Autoritzar a PFI-PTT Mollerussa, la utilització  d’un espai al mercat setmanal, entre 

l’escola d’adults i l’edifici Sant Jordi, el dia 16 de desembre de 2020 des de les 09:00 i fins 
les 13:30 h per a l’activitat descrita. 
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Lloc d’ubicació provisional, la parada del canal número 91 de 8,00 metres. 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: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 

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

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

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

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

 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 
l’interès públic. 

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

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

 
Compensació de despeses 

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



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

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

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

 
Condicions específiques:  
 
-Separació de 1,5 mts entre parades pels costats 

-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de 
facilitar gel hidroalcohòlic al client. 

-Us obligatori de mascareta.  

-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades 

-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 

-El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la distància 
de seguretat.  

-S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client. 

-S’adjunta protocol Gencat per a mercats de venda no sedentària. 

-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 

-Tenir localitzada una farmaciola. 

-En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en 
cas de vent. 
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 

-Pòlissa i rebut RC en vigor 
-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants. 
-En cas d’emergència trucar al 112 

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

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

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

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

11. PRP2020/900 EXPEDIENTS DE SOL·LICITUDS DE TARIFES REDUÏDES (TAXES 
D’ESCOMBRARIES I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA). RELACIÓ 2/2020 

 

Examinades les sol·licituds, relacionades als annexos adjunts, de reducció de les tarifes per 
recollida d’escombraries i subministrament d’aigua, exercici 2021. 
 

Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries regula una reducció del 75% en la tarifa anual d’escombraries per habitatge. 
 

Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora del preu públic per distribució 
d’aigua regula una reducció del 50% en la tarifa anual de subministrament d’aigua per 
habitatge. 
 
Atès que la condició per gaudir de la tarifa reduïda és que la unitat econòmica familiar 
acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors al salari mínim inter-professional. 
 

Atès que el salari mínim interprofessional establert per l’any 2019 és de 900,00 €/mes o 
12.600,00 €/any, BOE núm. 312, de 27 de desembre de 2018. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2021, als 3 

sol·licitants relacionats a l’annex I, per reunir els requisits establerts en les ordenances 

fiscals esmentades. 
 
Segon.- DENEGAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2021, al 
sol·licitant relacionat a l’annex II, per NO reunir els requisits establerts en les ordenances 
fiscals esmentades. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de subministrament 
d’aigua (Sorea), als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns. 

 
 
 
12. PRP2020/905 SOL·LICITUD DE JBS DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 

LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 

 

Vista la instància presentada per B.S., J. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de 
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència de la senyora S.G., A.. 
 
ANTECEDENTS: 
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En data 2 de juny de 2020 va morir la senyora S.G., A. 
 

En data 27 de novembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 2 de juny de de 2021. 
 
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les 
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.  
 
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) 

estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui 

practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos 
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.  
 
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a B.S., J. per a la presentació de la declaració 
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per 
transmissió “mortis causa”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos 
adients. 

 
 
13. PRP2020/906 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SRA. R.B., A, EXP. 2334-404-2020 
 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. R.B., A., 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: R.B., A. 

 Nom Comercial: Xurreria  
 Ubicació: Av. del Canal (rotonda del tractor) 
 Metres lineals: 3 ml 
 Període autoritzat: Desembre de 2020 i gener i febrer de 2021 

 Núm. Expedient: 2334-404-2020 
 
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 
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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. 

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. 

 

14. PRP2020/911 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 17/2020  

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 17/2020, que inclou 26 expedients i que importa la 
quantitat 12.073,05 €. 

 
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. 
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15. PRP2020/912 RELACIÓ 2/2020 CONVENIS SOLARS 
 

L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els 
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents 
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars 
objecte del conveni. 
 
Atès que s’ha efectuat el pagament del tercer termini corresponent a l’IBI Urbana i la taxa 
de clavegueram, exercici 2020. 

 

Vista la relació núm. 2/2020, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent 
tipologia, corresponent al tercer termini del rebut d’IBI Urbana i taxa de clavegueram, 
exercici 2020. 
 
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de 
diferent tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al tercer termini de 
l’IBI de naturalesa urbana i taxa de clavegueram, exercici 2020, per un import total de 
9.845,02 €. 
 

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
    
16. PRP2020/895 SOL·LICITUD D’E. S. V., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 

TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.468 FILA 2ª DEL 

CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 

S’examina la sol·licitud presentada per S.V., E., demanant canvi de titularitat de la concessió 
sobre el nínxol 2.468 fila 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de 
Natividad Valentines Armengol, mare de l’interessat. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per 

unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.468 fila 2ª del 
cementiri municipal.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 

acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
 

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals. 
 
17. ASUMPTES 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 
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sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és 
urgent. 

 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta 
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 
 

17.1.- PRP 2020/916 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 68, 84, 90, 118, 119, 
120, 122, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140/2020. 

  

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 216.164,73€. 
 

Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
 
Vistos els informes d’intervenció: 
-Núm.235 de data 16 de novembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/84. 
-Núm.263 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/137. 
-Núm.264 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/126. 

-Núm.265 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/128. 
-Núm.266 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/119. 
-Núm.267 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/90. 
-Núm.268 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/120. 
-Núm.269 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/135. 

-Núm.270 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/136. 
-Núm.271 de data 02 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/140. 

-Núm.277 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/131 
-Núm.273 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/132 
-Núm.274 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/118. 
-Núm.275 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/125 
-Núm.276 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/122 
-Núm.279 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/68 
-Núm.278 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/134 

-Núm.281 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/124 
 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 68, 84, 90, 118, 119, 120, 122, 124, 

125, 126, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140/2020, per import global de 
216.164,73 €. 

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-un minuts, per Ordre 

del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Vicesecretari, que en dono fe. 


