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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 29 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. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Rosalia Carnicé  
Farré. 
 

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 2020/961 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 
1.191,55€. 

 
            ANNEX I: 
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Sol·licituds d’obres autoritzades 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Número d’Expedient: 240/2020 
Titular/peticionari: R.F., B. 

Emplaçament: C/ SANT JAUME 2 K 
Tipus d’obra: PAVIMENT 

TERRASSA 
ICIO: 10,00 
Taxa: 12,00 

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

  

Número d’Expedient: 342/2020 
Titular/peticionari: C.V., J. 
Emplaçament: C/ SANTA CRISTINA, 29 1 1 
Tipus d’obra: ARRANJAMENT 

DE COBERTA 

ICIO: 48,68 
Taxa: 24,34 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

Número d’Expedient: 345/2020 
Titular/peticionari: M., C. 

Emplaçament: C/ FRANCESC MIR 8 2 2 
Tipus d’obra: REFORMA BANY 

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

  

  

Número d’Expedient: 347/2020 
Titular/peticionari: HOTEL APARTAMENTS JARDI, SL 
Emplaçament: PL. ESTACIO, 2  
Tipus d’obra: OBRES 

D’ADEQUACIÓ 
DE 
L’ESTABLIMENT 

HOTELER 
ICIO: 719,02 
Taxa: 359,51 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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3. PRP 2020/955 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-22-2020. DESCRIPCIÓ: 
SERVEIS DE GESTORIA ADMINISTRATIVA. EMPLAÇAMENT: C/ JACINT 
VEDAGUER, 19, LOCAL 1. 

 
 
En data 7 de desembre de 2020 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració 
responsable de l’establiment dedicat a serveis de gestoria administrativa al carrer de Jacint 

Verdaguer, 19, local 1. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 7 de 

desembre de 2020, següent: 
 
Número d’expedient: 2544-22-2020 
Titular: A.M. 
Denominació:  serveis de gestoria administrativa 

Emplaçament: carrer de Jacint Verdaguer, 19, local 1 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

Número d’Expedient: 348/2020 
Titular/peticionari: G.T., M. 
Emplaçament: C/ DOMÈNECH CARDENAL 25, 1 
Tipus d’obra: PINTAT DE 

FAÇANA  
ICIO: 0,00 
Taxa: 0,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

  

  

Número d’Expedient: 349/2020 
Titular/peticionari: ASSOCIACIÓN MUSULMANA MEZQUITA  
Emplaçament: C/ MOLÍ, 8 
Tipus d’obra: ARRANJAMENT 

HUMITATS 
PARAMENTS  

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

- Superfície construïda total 33m2 i superfície útil 26,19 m2. 
 
4. PRP 2020/966 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-13-

2020. DESCRIPCIÓ: VENDA DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ. 
EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 22. 

 
En data 20 d’octubre de 2020, es presenta al registre d’entrada de l’Ajuntament la 

comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat de venda de materials per a la 

construcció, a l’avinguda de La Pau, 22. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. Donar la conformitat a la comunicació de canvi de nom de l’activitat següent: 
 
Número d’expedient: 2575-13-2020 
Titular: SAINT GOBAIN IDAPLAC, SLU 
Denominació: venda de materials per a la construcció 

Emplaçament: Av. de la Pau, 22 
 
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1954/2008. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

 
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  

 
“INFORME RESOLUCIÓ:  

 

TITULAR:               SAINT GOBAIN IDAPLAC, S.L.U. 

ACTIVITAT:            VENDA DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ     
EMPLAÇAMENT:   Av. de la Pau, 22    Mollerussa 
ANTERIOR TITULAR:  Saint Gobain Distribución Construcción, SL  (1954/2008) 
EXPEDIENT:            2575-13-2020 

 

NOVA ACTIVITAT           MODIFICACIÓ                 CANVI DE NOM  X             

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 21 de desembre de 2020 la tècnic Alba Tuca Creus, 
enginyera municipal, vista la documentació presentada referida a l'expedient 2575-13-2020 
tramitat en regim de comunicació de canvi de nom de la llicencia atorgada en Junta de 

Govern de 05.06.2008 a Saint Gobain Distribución Construcción, S.L. (exp. 1954/2008). 
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels 
transmitents o titulars de l'establiment i els adquirents, segons la qual s'acredita la 
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicencia o 
l'autorització per a l'exercici de l'activitat. 
Per tot l'anterior, s'informa FAVORABLEMENT d'acord amb les següents prescripcions: 
 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  
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- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 
tècnic. 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en 
dB(A) 

Ld(7 h – 21 

h) 

Le(21 h – 23 

h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

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

existents 

60 60 50 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

    
- En cas d'afectacions al veïnat produïdes per sorolls i/o vibracions es realitzaran 

controls periòdics per part de l'empresa a càrrec d'una Entitat Ambiental de 
Control, amb la presencia del tècnic municipal, per tal de garantir que no hi hagi 
afectacions al veïnat i al medi. 

- Residus: 

- Paper, cartró, plàstics i resta de domèstics: magatzematge adequat i lliurament 
a recollida selectiva municipal. 

- Envasos de fusta: magatzematge adequat i lliurament a gestor autoritzat. 
- Tots els residus no assimilables a domèstics produïts per l'activitat es 

gestionaran a través de gestors de residus autoritzats. 
- Contaminació lumínica: 

- Compliment del Reglament 82/2005, de 3 de maig, pel que s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
d'enllumenat per a la protecció del cel nocturn. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
- L'estructura metàl·lica sense revestiment de la nau magatzem disposarà d'una 

R60. 
- La paret mitgera disposarà d'un mur tallafocs o franja tallafocs sotacoberta per 

tal de sectoritzar la nau de magatzem respecte de l'habitatge adjacent de 
diferent titular. 

- La zona d'exposició (zona comercial) disposarà d'una R90. 
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- La sala caldera de calefacció de la vivenda de la 1a planta en el magatzem 2 de 
la zona comercial s'eliminarà o bé s'haurà de sectoritzar. 

- Instal·lació d'enllumenat i senyalització d'emergència en l'entrada/sortida 
principal de la zona comercial. 

- Instal·lació d'enllumenat d'emergència en la nau de magatzem. 
- Caldrà sectoritzar l'ús d'habitatges de la planta 1a de la zona comercial amb 

portes RF60 (1 porta a la sala de quadre elèctric i 2 portes a la zona 
d'exposició). 

-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació 
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, 
climatització, gasoil, etc. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. “ 

 
5. PRP 2020/965 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021: 

DESIGNACIÓ DELS LOCALS PÚBLICS RESERVATS PER A LA REALITZACIÓ 
GRATUÏTA D’ACTES I L’EMPLAÇAMENT PER A PROPAGADA ELECTORAL.  

 
Atesa la obligació dels Ajuntaments de determinar els llocs habilitats per a actes inherents a 

la campanya electoral relativa a les Eleccions al PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 a fi i  
efecte de posar-los a disposició de la Junta Electoral de Zona de Lleida i donar compliment a 
allò que s’estableix en els articles 55, 56 i 57 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer. Es determinen els següents LOCALS PÚBLICS reservats per a la realització gratuïta 
d’actes: 

 
Saló de sessions de la Casa Consistorial (Pl. Ajuntament, 3) 
Podrà utilitzar-se tots els dies de la campanya electoral. 
 
Sala d’actes del Centre Cultural (C/ Ferran Puig, 15)       
Podrà utilitzar-se els dies 29 de gener i 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 de febrer de 2021. 
 

Sala Teatre l’Amistat (C/ Ferrer i Busquets, 92) 
Podrà utilitzar-se els dies 30 de gener i 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 de febrer de 2021. 
 
Segon. Es determinen els següents emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells 
relatius a la consulta popular:  
 

 Faroles de l’enllumenat públic habilitades a aquests efectes i que es determinaran 
oportunament. 

 Cavallets de propietat municipal, ubicats a la Pl. de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Aquesta disponibilitat es comunicarà a la Junta Electoral de Zona per a la seva 
publicació al BOP. En allò no previst en aquest acord, regiran les disposicions contingudes en 
l’article 57 de la Llei Orgànica 5/1985, citada anteriorment, amb les especificacions 

indicades en l’apartat anterior. 
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Quart. Independentment dels locals indicats anteriorment, l’Ajuntament podrà facilitar 
directament, prèvia sol·licitud motivada, altres locals públics, gratuïtament, sempre i quan 

llur disponibilitat així ho permeti. 
  
6. PRP 2020/953 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

DIVERSOS CARRERS CENTRICS DE LA CIUTAT. PELS DIES 13 I 27 DE GENER, 
10 I 24 DE FEBRER, 10 I 24 DE MARÇ, 7 I 28 D’ABRIL, 12 I 26 DE MAIG, 9 I 
30  DE JUNY, 14 I 28 DE JULIOL, 4 I 25 D’AGOST, 8 I 29 DE SETEMBRE, 13 I 
27 D’OCTUBRE, 10 I 24 DE NOVEMBRE I 1 I 15 DE DESEMBRE DE L’ANY 2021 

PER A  LA PRESENTACIÓ DE LES SEVES CAUSES I ORGANITZACIÓ PER PART 

DE 4 O 5 PERSONES. EXPEDIENT 1599- 251-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per FUNDACIÓ OXFAM INTERMON FUNDACIÓ 
PRIVADA, en què demana autorització per utilitzar la Plaça Ajuntament, Plaça Major i plaça 
Pla d’Urgell els dies 13 i 27 de gener, 10 i 24 de febrer, 10 i 24 de març, 7 i 28 d’abril, 12 i 
26 de maig, 9 i 30  de juny, 14 i 28 de juliol, 4 i 25 d’agost, 8 i 29 de setembre, 13 i 27 

d’octubre, 10 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre de l’any 2021 per a la presentació de 
les seves causes i organització per part de 4 o 5 persones. 
 
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 Oxfam Intermon Fundació Privada, la utilització  de la Plaça 
Ajuntament, Plaça Major i plaça Pla d’Urgell els dies 13 i 27 de gener, 10 i 24 de febrer, 10 i 
24 de març, 7 i 28 d’abril, 12 i 26 de maig, 9 i 30  de juny, 14 i 28 de juliol, 4 i 25 d’agost, 8 
i 29 de setembre, 13 i 27 d’octubre, 10 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre de l’any 2021  
per a l’activitat descrita. 

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

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

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

llicència o autorització municipal prèvia. 

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

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

activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells 
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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:  

-Us obligatori de mascareta. 

-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
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-No es podran formar grups de més de 6 persones. 

-S’ha de respectar la distància de seguretat d’1,5 mts entre persones. 

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

-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat en cas d’haver-n’hi. En cas de no ser 
posible s’ha de facilitar gel hidroalcohòlic al client. 

-Tenir localitzada una farmaciola. 

-En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en 
cas de vent. 

-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 

-Pòlissa i rebut RC en vigor 

-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants. 

-En cas d’emergència trucar al 112 

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

7. PRP 2020/954 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SALA DEL TEATRE L’AMISTAT PEL DIA 10 DE GENER DE 2021 PER A  

L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 252-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., en representació de l’Agrupació 
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre 
l’Amistat el dia 10 gener de 2021 des de les 10:00 fins les 15:00 h per a fer un concert de 
Cobla amb motiu de les festes nadalenques. 
 

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

 
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista, la utilització  de   la sala del Teatre l’Amistat el 
dia 10 gener de 2021, des de les 10:00 i fins les 15:00 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. 

 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 
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 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:  
 
-Seguir protocols sectorials Covid, s’adjunten a l’expedient: 

-Plans de represa del sector cultural Arts escèniques i musicals i 
-Plans de represa del sector cultural La cultura popular i les associacions culturals 
-Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre. 
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

-Respectar aforament total teatre l’Amistat vigent en les celebracions de l’activitat. 
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat 

-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. 

8. PRP 2020/963 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
PAVELLO POLIESPORTIU   TOTS ELS DIVENDRES DES DEL DIA 15/12/2020 

FINS AL 30/03/2021, PER A  ASSOCIACIÓ MUSULMANA ANNOUR DE 

MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 240-2020. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B., E.J., en representació de l’Associació 
Musulmana Annour de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 
Poliesportiu, tots els divendres des del dia 15/12/2020 fins al 30/03/2021 des de les 13 i 
fins les 14:30 h per a resar. 
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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 Associació Musulmana Annour de Mollerussa, la utilització  de   Pavelló 
poliesportiu, tots els divendres des del dia 15/12/2020 fins al 30/03/2021, des de les 13 
 i fins les 14:30 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. 

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

col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 
associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

l’interès públic. 

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

 
Compensació de despeses 

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 

Condicions específiques:  
Es complirà l’actualització del pla sectorial de desconfinament d’Afers Religiosos Etapa de 

represa, pla fet pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’adjunta a 
l’expedient. 
-Es seguiran les normes d’higiene a l’entrada de l’edifici (us de gel hidroalcohòlic) i es 
complirà amb tota la informació que hi ha publicada al Pavelló. 
-Ús obligatori de mascareta. 

-S’aplicarà la normativa vigent que hi hagi el dia de la celebració de l’acte. Actualment 
aforament limitat al 30 % per Resolució SLT/3268/2020 de 14 de desembre. 
-Deixar els serveis desinfectats, un cop s’hagi acabat l’acte. 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte 
-Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació 
-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 

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. 

9. PRP 2020/974 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
FER US DE LA CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 20 I 27 DE GENER DE 2021 
PER A  L’ESTACIONAMENT DE LA UNITAT MÒBIL. EXPEDIENT 1599- 258-

2020.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Departament de Salut, en què demana 

autorització per utilitzar la Ctra. De Miralcamp els dies 20 i 27 de Gener de 2021 per a 
l’estacionament de la Unitat Mòbil del Servei Català de Salut per fer les corresponents 
mamografies. 

 
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 Servei Català de Salut, l’ús de la Ctra. de Miralcamp s/n els dies 20 i 

27  de Gener de 2021 per a l’activitat descrita. 

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

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

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

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

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

associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

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

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
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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:  
 
Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia 
del Covid-19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic, 
distància seguretat, ús obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts 

per normativa. 
-Tenir una farmaciola 
-Prohibit fumar 

-Tenir localitzats els extintors de la UM 
-Respectar aforament total 
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC 

-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112 

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

10. PRP 2020/967 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 
NÚMERO 1465. EXPEDIENT 2349-35-2020. 

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 a C.LL., R. 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: 1465. 
 Ubicació: Carrer Riu Segre, 0002. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

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

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

11. PRP 2020/969 SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE 
GUAL NÚMERO 350 PEL NÚMERO 1466. EXPEDIENT 2349-32-2020 

 
Examinada la sol·licitud presentada per M.C., J. en representació de C.P. CARRER SANT 

ANTONI 3 – 5, per a procedir a la substitució de placa de la llicència municipal de Gual 
Permanent, del número 350, pel número 1466, ubicada al carrer Sant Antoni, 5, PK, per 
motiu de deteriorament. 
 
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable 

de la Policia Local 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, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la substitució de la placa de gual permanent emparada en la Llicència 
Municipal, del núm. 350, pel número 1466. 
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Segon.  L’entrega de la nova placa està subjecta a la liquidació de la taxa corresponent 
segons Ordenança Fiscal número 8. 

 
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari.      
 
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals. 
 
12. PRP 2020/960 SOL·LICITUD DE JSV DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 

LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 

 

Vista la instància presentada per S.V., 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 del senyor S.P., A.. 
 
ANTECEDENTS: 
 

En data 23 de juliol de 2020 va morir el senyor S.P., A. 
 
En data 18 de desembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 23 de juliol 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 S.V., 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. PRP 2020/964 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-13-

2020 
 
Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari 

com en executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits 

reconeguts per aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu. 

 
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el 

disposat en l’article 71 LGT. 
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Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant 

de qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic. 

 
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute 
tributari en els següents termes: 
 
Atès que ENDESA ENERGIA SAU té pendent d’ingressar liquidacions referent a taxa per 

l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada per import de 16.247,79€. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures emeses per ENDESA 

ENERGIA SAU per import de 16.381,41 €. 

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 
Pendent ingressar: 
 

Núm 
liquidació 

Període liquidat 
Import 
principal 

recàrrec  Import total 

2065000027-

000 

TAXA 1,5 %  GAS  -1T/2020- 6.681,69 334,08 7.015,77 

2066000051-
000 

TAXA 1,5 %  ELECTRICITAT -2T. 
2020- 

8.792,40 439,62 9.232,02 

  TOTALS 15.474,09 773,70 16.247,79 

 

Pendent pagar: 
 

Data 
factura 

Núm. factura 
Import 
factura 

24/03/2020 PNR008N0004123 23,61 

16/03/2020 PNR001N0092572 1.521,01 

18/03/2020 PMR001N0120572 1.611,67 

16/03/2020 PNR001N0092573 928,15 

18/03/2020 PMR001N0120476 1.902,41 

16/03/2020 PNR001N0092575 1.762,17 

19/03/2020 PNR008N0002624 31,27 

16/03/2020 PNR001N0092571 670,98 

20/03/2020 PMR008N0004293 47,04 

06/03/2020 P0Z001Y0042260 33,23 

24/03/2020 PMR008N0004927 983,86 

16/03/2020 PNR001N0092577 4.150,57 

25/03/2020 PMR008N0005056 960,90 

16/03/2020 PNR001N0092576 815,94 

06/03/2020 P0Z001Y0042267 31,28 
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02/10/2020 PMR001N0411926 907,32 

  TOTAL 16.381,41 

 
A compensar: 
 

Pendent ingressar Pendent pagar A compensar Dif. pendent a pagar 

16.247,79 16.381,41 16.247,79 133,62 

 

Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el 

Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un 
obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits 
reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que 
reglamentàriament s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat 
tributari. 
 

Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici. 
 
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre ENDESA ENERGIA 
SAU i aquest Ajuntament, per import total de 16.247,79, atès que concorren els requisits 
establerts en la normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les 

obligacions existents amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 
RGR. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 

 
14. PRP 2020/972 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I 

CADIRES. EXPEDIENT 2334- 411-2020  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.S., K., per a l’establiment “Scaliu”, 

demanant autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai 

d’ús públic. 

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació 

s’efectuaria en les següents zones i períodes:  

 De desembre del 2020 i de gener a desembre 2021. 

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 l’ocupació de la via pública, amb taules i 

cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 
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- Titular peticionari: Kevin Alsina Salas 
- Nom comercial: Scaliu 

- Ubicació:  Cr. Cervera, 18, Bxs.  

- Metres quadrats: 13 m2  

- Període autoritzat: De desembre del 2020 i de gener a desembre 2021 

- Núm. Expedient: 2334-411-2020 

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:  

- El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals 

reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança 

reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa. 

- Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 

metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda. 

- Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot 
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el 

titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal 
d’obres. 

- Sol·licitar permís del bloc del qual ocupa part de la façana (atès que hi ha 
queixes veïnals de l’esmentada terrassa). 

- Que l’estructura sigui similar a la que disposa el bar l’Avinguda o 
pastisseria Patet. 

 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 

(article 6 i concordants).  

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions 

fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents: 

1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar 

la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim 

horari de tancament: 

De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.         
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Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores. 

Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència 

d’ocupació de la via pública. 

2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, 

es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. 

El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles 

ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En 

aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és 

possible i la calçada ho permet.  

3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes 

finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les 

condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o 

similars.     

4. 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. 

5. 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. 

15. PRP 2020/958 SOL·LICITUD DE J.A. B. P., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.741 FILA 1ª DEL 

CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
S’examina la sol·licitud presentada per B.P., J.A., demanant canvi de titularitat de la 
concessió sobre el nínxol 1.741 fila 1ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom 
de Josefa Plaza Ruiz, mare de la interessada. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 

exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per 

unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.741 fila 1ª del 
cementiri municipal.  
 

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
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Tercer. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern, en la sessió del dia 26 de 

novembre de 2020. 
 
16. PRP 2020/947 RENOVACIÓ ANUAL - TARGETES RESIDENTS ZONA BLAVA – 

2021. EXPEDIENT 2361-64-2020 
 
Vista la relació de targetes de residents de zona blava, que inclou 18 targetes i que importa 

la quantitat de 118,80 €. 

 

Atès allò previst a l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per 

l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal 

efecte es determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 

 

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

següents:  

 

- Ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta. 

- Estar empadronat al municipi de Mollerussa en un carrer amb aparcament amb horari 
controlat o en zones de vianants envoltades per zona blava. 

- Tenir domiciliat el vehicle al municipi de Mollerussa. 
- No tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit, que hagi 

adquirit fermesa. 
 

Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a 

la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la relació de targetes de residents de zona blava, que inclou 18 targetes i 

que importa la quantitat de 118,80 €. 

 

Tercer.-  Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 

interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals 

adients. 

 

Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
17. PRP 2020/946.TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-71-2020. 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/14810, de data 15 de desembre, la Sra. B.N., L. sol·licita targeta de resident 
zona blava. 

 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es 
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 
següents:  
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- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en 
zones de vianants envoltades per zona blava;  

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 

 
Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de 

Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la 

persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 
li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
 

                                                                                                                  
18. PRP 2020/968 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-73-2020 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/15055, de data 21 de desembre, el Sr. P.H., S. sol·licita targeta de resident zona 
blava. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 

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

determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 
següents:  
 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en 
zones de vianants envoltades per zona blava;  

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 

Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la 

persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 
li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
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19. PRP 2020/962 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-41-2020 

 
Vist l’expedient tramitat per G.P., D. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució. 

 

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el 

barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  

 

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

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

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

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

disminució següent: 

 

Titular: G.P., D. 

Núm. targeta:  25137-2020-0036-5375E 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  11/2022 

 

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

 
20. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència 
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de 
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són 
urgents. 
 

Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta 
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 
 
20.1.- PRP 2020/970 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT: LLOGUER EQUIPS TÈCNICS DE SO, IL.LUMINACIÓ I 

ESTRUCTURA PER LA NIT DE REIS 2021. 
 
L’objecte de la present contractació és el lloguer dels equips tècnics de so, il·luminació i 
estructura per als tres escenaris que es col·locaran en tres punts independents del municipi 

per la nit de Reis de 2021.    
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord 

amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
32342410-9 Equipo de sonido que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la 
Comissió de 28 de novembre de 2007, segons s’ha establert a l’informe justificatiu de la 
necessitat del contracte. 
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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.  

 

L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

 
La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació. 
 

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de l’empresa 
SEGUEIX LA FESTA, SL amb el CIF B25839531, la qual 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 
el LLOGUER D’EQUIPS TÈCNICS DE SO, IL.LUMINACIÓ I ESTRUCTURA PER LA NIT 
DE REIS 2021. 
 
Segon. Conforme estableix l’article 117.2 i la Disposició addicional tercera de la LCSP, 

comprometre el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades 
de l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2021. 
 
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SEGUIEX LA 
FESTA S.L.  amb el CIF: B25839531 en els termes que es descriuen seguidament, i 
sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació 

dels recursos que han de finançar-lo: 
  

 La retribució del contracte: 4.803,70 € (IVA inclòs). 
 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del contracte en 
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan 
competent.  

 
 El termini d’execució:  
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El contracte s’executarà el dia 5 de gener de 2021.  
 

 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. 

 
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 a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

 
20.2.- PRP 2020/971 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR MIXTE DE 
SUBMINISTRAMENT I  SERVEIS: LLOGUER DE TRES ESCENARIS AMB GLOBUS DE 
DECORACIÓ NIT REIS 2021. 
 

L’objecte de la present contractació és el lloguer de tres escenaris amb la decoració de 600 
globus amb heli els quals es col·locaran en tres punts independents del municipi per la Festa 

de la nit de Reis de 2021.    
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixte de subministrament i 
serveis, d’acord amb allò establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la 
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que conté prestacions 
corresponents als dos tipus de contractes. L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
79954000-6: Servicios de organización de fiestas que estableix el Reglament (CE) Núm. 

213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, conforme allò que disposa l’informe 
justificatiu de la necessitat del contracte. El règim jurídic de la preparació i adjudicació del 
contracte es determina en funció del caràcter de la prestació principal, i el dels seus efectes, 
compliment i extinció es determinaran tenint en compte les normes aplicables a les diferents 
prestacions que s’hi fonen, d’acord amb el que disposa l’article 122.2 de la 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 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.  
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 

administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 
 
La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 

els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 

sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació. 
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de l’empresa 
SUBIRÓS, SL amb el CIF B25403437, la qual 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 del CONTRACTE MENOR MIXTE DE 

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS que té per objecte el LLOGUER DE TRES ESCENARIS I 
GLOBUS DE DECORACIÓ PER LA NIT REIS 2021.  

Segon. Conforme estableix l’article 117.2 i la Disposició addicional tercera de la LCSP, 
comprometre el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades 

de l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2021. 

Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SUBIRÓS, SL  
amb el CIF: B25403437 en els termes que es descriuen seguidament, i sotmetre 
l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels 
recursos que han de finançar-lo: 

 
 La retribució del contracte: 5.832,20 € (IVA inclòs). 

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

 Durada del contracte:  
 
L’execució del contracte s’iniciarà el dia 04/01/2021 i finalitzarà el dia 05/01/2021.  
 

 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:  
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

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. 

 
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 a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
20.3.- PRP 2020/978 PRORROGA PLA ESTRATÈGIC 2016/2020 BIBLIOTECA 
COMARCAL JAUME VILA 

 
En data 16 de novembre de 2015, la Biblioteca Comarcal Jaume Vila va presentar una 
proposta de Pla Estratègic, en el que es traçava les línies mestres de treball de la 
biblioteca en un futur immediat, i els eixos a implementar, desplegar i materialitzar entre els 
anys 2016-2019 i amb l’any 2020 dedicat a l’avaluació del pla. 
 

El Pla Estratègic presenta l’usuari com a element central del servei i, motivats per aquest 
compromís, es proposa iniciar una fase preliminar, consistent en desplegar i implementar 
una modificació de l’horari de la biblioteca. En aquest sentit, és important posar de manifest 
que s’ha de poder atendre les necessitats dels usuaris de les 3 plantes de la biblioteca i 
continuar oferint els serveis amb la qualitat adient. 

 
Un dels eixos essencials és apropar la lectura i el coneixement a tothom de manera gratuïta, 

igualitària i no discriminatòria és una funció social imprescindible, per això les biblioteques 
públiques són un servei cultural bàsic. 
 
En data 19 de novembre de 2015, la Junta de Govern,  va acordar informar favorablement 
la proposta de Pla Estratègic presentat pel servei  Biblioteca comarcal “Jaume Vila”, amb la 
finalitat de traçar les línies mestres de treball de la biblioteca en un futur immediat, així com 
els eixos a implementar, desplegar i materialitzar entre els anys 2016-2019 i amb l’any 

2020 dedicat a l’avaluació del pla. 
 
La irrupció de la pandèmia aquest 2020 i la consegüent aplicació d’un conjunt excepcional de 
mesures de caràcter social, sanitari i econòmic, han alterat el correcte desplegament dels 
eixos a implementar i el paper de la biblioteca pública com a força viva per a l’educació, la 
cultura i la informació. 

 
Atès l’anterior, des del Servei de Biblioteca (Àrea de Cultura), s’ha lliurat informe justificatiu 

en el qual  es posa de manifest l’interès municipal i es proposa una prorroga d’un any, fins el 
31 desembre 2021, del Pla Estratègic 2016/2020. 
 
Atès el que s’ha exposat, i vista la justificació de la proposta, la Junta de Govern Local, en 
desplegament de les facultats assumides i per unanimitat dels seus membres presents, 

ACORDA: 
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Primer.  Aprovar la pròrroga, per a tota l’anualitat 2021, del Pla Estratègic 2016/2020 
de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, el qual fou aprovat per la Junta de Govern Local 

en sessió de 19 de novembre de 2015. 
 
Segon. En consonància amb la pròrroga aprovada, s’autoritza la modificació contractual del 
personal laboral col·laborador, contractat expressament per a llur desplegament, conforme 
allò que s’estableix a la normativa laboral que els és d’aplicació. En concret, s’autoritza 
l’aplicació d’aquesta mesura a la Sra. FLORES NEGREDO, Immaculada. 
 

Tercer. Comunicar aquest acord a les persones interessades i als serveis afectats, als 

efectes procedents. 
 
20.4.- PRP 2020/979 ADDENDA PRÒRROGA PER A 2021 DEL CONTRACTE 
PROGRAMA 2016-2019 EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES 
REATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT. 
 

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) ha informat a l’Ajuntament de Mollerussa, de la 
previsió de formalització entre aquest Ens i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF), de la ADDENDA PRÒRROGA PER A 2021 DEL CONTRACTE PROGRAMA 
2026-2019, PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES REATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLITIQUES 
D’IGUALTAT. El contracte programa 2016-2019, a què fa referència aquesta Addenda de 

pròrroga, fou signat entre  el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell 
Comarcal el 31 d’agost de 2016.  
 
Tanmateix, els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han lliurat informe en el 
qual es posa de manifest el següent: 

 
Atès els diferents convenis entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de 

Mollerussa, els quals es sustenten amb el Conveni per a la coordinació, cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal 
del 
Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat (Contracte Programa); en relació als següents serveis: 
 
- Fitxa 2.1:  Servei d’atenció diürna 

- Fitxa 2.1.1:  Servei d’atenció diürna modalitat estiu 
- Fitxa 2.2:  Serveis socioeducatius davant situacions de risc 
- Fitxa 7.1: Migracions i ciutadania. Programes i accions cofinançats pel FSE. 

o Mòduls Formatius. 
- Fitxa 7.2.  Migracions i Ciutadania. Activitats de cohesió social altes programes i accions 
- Fitxa 37:  Plans i mesures d’igualtat en el treball 

- Fitxa 42:  Oficines joves de la XNE 
 

Atès que la vigència del Contracte Programa i el que vincula els dos ens és 31 de desembre 
de 2020; 
 
Atès, que per tal de poder realitzar el pressupostos i organitzar tècnicament els serveis per 
al 2021: 

 
.../.. 
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
1.- Que amb data, octubre de 2020 arriba al Consell Comarcal una carta de compromís del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on comunica la seva voluntat ferma de 

donar continuïtat del contracte programa, amb les mateixes condicions, com a mínim, que 
les que hi consten al conveni 2020; 
 
2.- Que amb data 9 de desembre de 2020 arriba per tramesa genèrica EACAT, l’addenda del 
Contracte Programa 2021, la qual es preveu passar per al proper Ple de la Corporació 
Comarcal, amb data gener 2021. 
 

La situació plantejada és anàloga a la de l’anualitat 2020, motiu pel qual Junta de Govern 

Local, en sessió de 29 d'abril de 2020 aprovar la vigència per a 2020 dels efectes d’aquells 
convenis que fins a 31/12/2019, vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell 
Comarcal del Pla d‘Urgell i que despleguen els programes i/o accions incloses en el Contracte 
Programa [CP] 2016-2019 formalitzat entre  el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016. Els convenis, quins efectes s’han de 
declarar vigents en tant que s’emparen en l’Addenda de Pròrroga per a 2020 del CP 2016-

2019, són els següents: 
 
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm) 
 Fitxa 01 - SAD dependència 
 Fitxa 01 - SAD Social 

 
FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA  
 
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU  
      

FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC 
  

 
FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.  
 Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE 
 Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i 

accions. 
 
FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL 

 
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 
 
[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 
 
En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ, en 

allò que afecti a la col·laboració respecte el funcionament i serveis de l’Oficina Jove, la 
vigència correspondrà declarar-la al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

 
L’addenda de pròrroga fou formalitzada en els preceptius convenis, degudament 
formalitzats, tal i com s’acredita en l’expedient 1374-5-2020. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que la proposta ha estat informada favorablement per 

l’Àrea responsable i pels serveis jurídics municipals. 
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

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

 
Primer. Declarar la vigència per a 2021, dels efectes d’aquells convenis que fins a 
31/12/2020, vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell Comarcal del Pla 
d‘Urgell i que despleguen els programes i/o accions incloses en el Contracte Programa [CP] 
2016-2019 i l’Addenda de 2020. 
 
Segon. Els convenis, quins efectes es declaren vigents en tant que s’emparen en l’Addenda 

de Pròrroga per a 2020 del CP 2016-2019, són els relatius a les fitxes que seguidament 

s’indica, els quals han estat aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 24 d’abril de 
2020: 
 
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm) 
 Fitxa 01 - SAD dependència 

 Fitxa 01 - SAD Social 
 
FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA  
 
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU  
      

FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC 
  
 
FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.  
 Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE 

 Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i 
accions. 

 
FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL 
 
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 
 
[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 
 

En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ, en 
allò que afecti a la col·laboració respecte el funcionament i serveis de l’Oficina Jove, la 
vigència correspondrà declarar-la al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Tercer. La vigència del convenis serà en les mateixes condicions que les corresponents a 
l’Addenda de 2020. En conseqüència, es declaren subsistents els contractes laborals 

vinculats, total o parcialment, al desplegament de les fitxes esmentades. 
 

Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i donar-se trasllat als 
serveis responsables de llur implementació, així com als serveis econòmics (Intervenció de 
Fons) i de RRHH, als efectes de garantir el finançament de les accions i programes inclosos 
en les respectives Fitxes i la continuïtat del personal amb contractacions laborals temporals, 
vinculat al desplegament d’aquestes. 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Cinquè.  La plena efectivitat d’aquesta Resolució queda condicionada a la formalització 
entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) i el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies (DTSF), de la ADDENDA PRÒRROGA PER A 2021.  
 

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 juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe. 
 

 


