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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 11 de febrer de 
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà . 
 
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. PRP2021/27 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ INICIAL 

DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’OCUPACIÓ DIRECTA ANTICIPADA DELS 

TERRENYS SITUATS DINS DEL SUBD-02 RESIDENCIAL “ELS VILARS”, EN 
CONCRET AL COSTAT EST DEL CAMÍ DEL PALAU, ENTRE LA URBANITZACIÓ DE 

SÒL URBÀ QUE EL LIMITA PEL SUD, I ELS TERRENYS CORRESPONENTS A LA 
2A AMPLIACIÓ DE NUFRI, AMB ELS QUALS LIMITA PEL NORD. SEGREGACIÓ 
DE LA SUPERFICIE OBJECTE D’OCUPACIÓ DE LES FINQUES MATRIUS 
CORRESPONENTS I OCUPACIÓ DE LES MATEIXES. 

 
Fets 
I. La Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 va aprovar inicialment la relació 

de bens i drets del Sector Subd-02 “residencial Els Vilars” per a l’ocupació directa 
anticipada de les finques 772 i 1.207, amb la finalitat de regularitzar jurídicament la situació 
resultant de la construcció del vial lateral (pel costat est del Camí de Palau) efectuada per 
tal de millorar les condicions de seguretat en relació amb la circulació de vehicles i de 
persones, amb una superfície total de 466,83 m2 destinats a vialitat, en els següents 
termes: 
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II.Així com l’aprofitament urbanístic derivat de l’ocupació directa: 
 

 
 
III.I les indemnitzacions procedents per l’ocupació i extinció de drets: 
 

 
 
L’esmentada relació de béns i drets ha estat publicada al BOP de Lleida número 235 de data 
4 de desembre de 2020, al diari El Segre en data 4 de desembre de 2020 i al tauler 
d’anuncis de la Corporació en data 4 al 28 de desembre de 2020 i, simultàniament, s’ha 

notificat a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la Propietat, i a 
la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts. Durant el termini d’informació 
pública i audiència s’han presentat les següents al·legacions: 
-RE 2021/164: B.C., J.A., en nom i representació de Cal Bosch SL. Al.lega que està d’acord 

amb la proposta de la relació inicial de béns i drets afectats per l’ocupació directa anticipada, 
si bé voldria actualitzar els llindars de les finques matriu i objecte de cessió. 
 

En data 5 de febrer de 2021 el TAG d’Urbanisme ha informat les al.legacions presentades en 
el sentit de tenir-les en consideració si bé per a l’actualització dels llindars de les finques 772 
i 1.207 caldrà referenciar-se a les dades que consten al Registre i al Cadastre, d’acord amb 
en els termes establerts a la Llei Hipotecària. 
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En virtut dels antecedents exposats, en desplegament de les facultats delegades pel Decret 

d’Alcaldia número 358/2019, de 21 de juny, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament la relació de béns i drets del Sector Subd-02 
“residencial Els Vilars” per a l’ocupació directa anticipada de les finques relacionades a 
l’antecedent I, amb la finalitat de regularitzar jurídicament la situació resultant de la 
construcció del vial lateral (pel costat est del Camí de Palau) efectuada per tal de millorar les 

condicions de seguretat en relació amb la circulació de vehicles i de persones -amb una 

superfície total de 466,83 m2 destinats a vialitat-, circumstància que comporta, d’acord amb 
allò establert en l’article 215.6 del RLUC, la declaració de la necessitat de l’ocupació directa, 
que habilita a l’Ajuntament de Mollerussa a l’ocupació immediata de les Finques.  
 
SEGON. Aprovar la segregació de les Finques objecte d’ocupació de la finca matriu 
corresponent, prenent en consideració les al.legacions formulades pel Sr. B.C., J.A., en 

relació als llindars de les finques originals i de les finques cedides. 
Segons disposa l’article 42 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, en virtut del qual 
s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària 
sobre inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística (d’ara 
endavant, “Reial Decret 1093/1997”), i segons les dades que consten a l’antecedent I de la 
present proposta, donat que les superfícies objecte d’ocupació directa corresponen a una 

part concreta de les finques registrals afectades, s’ha de procedir a segregar la superfície 
objecte d’ocupació, amb especificació de la descripció de la finca matriu corresponent.  
 
En aquest sentit, la descripció inicial de les Finques (descripció registral);de la superfície de 
sòl objecte d’ocupació directa i, per tant, de segregació de la finca matriu corresponent; i de 

la resta de superfície de les Finques exclosa d’ocupació, és el que s’indica a continuació:   
 
A.FINQUES INICIALS:  

i. Finca registral número 1207, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida, 
al Tom 1840, Llibre 95, Foli 135, amb la següent descripció:  
 

“RUSTICA: Pieza de tierra, sita en el término municipal de Mollerussa, partida Vilas o 
Camino de Palau, de cabida según catastro cuarenta y siete áreas, sesenta y siete 
centiáreas. Linda: al Este y Sur, parcela sesenta y cuatro de Angel Bosch Bernet; al 
Oeste, camino de Palau y al Norte, SAT núm. 1596 Nufri. Constituye la parcela 
sesenta y cinco del polígono uno. 
Referencia catastral: 25172A001000650000SQ.  
 

El titular registral és B.C., J.A. (Nu propietari) i C.M., M.T. (Usufructuària).  
 

 

ii. Finca registral número 772, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida, al 
Tom 1998, Llibre 119, Foli 82, amb la següent descripció:  

 
“URBANA: Finca urbana, sita en el término de Mollerussa, partida Vilas, de superficie 

seis hectáreas, cuarenta yu ocho áreas, ochenta y tres centiáreas. Linda: al Norte, 
con calle en proyecto y José Maria Bosch Bernet; Sur, Juan Antoni Bosch, 
urbanitzación Urgell y Urbanización Els Vilars; Este, camino del club de tenis; y 
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Oeste, canal d’Urgell. Constituye las parcelas sesenta y cuatro y sesenta y ocho del 
polígono uno.” 

 
El titular registral és la societat “CAL BOSCH, SL” (Propietari del 50% i nu 
propietari del restant 50%); B.B., J.M. (Usufructuari del 25% de la finca) i C.M., M.T. 
(Usufructuari del 25% de la finca). 

 
 

Les notes simples registrals de cadascuna de les Finques consten a l’expedient. 
 
B.DESCRIPCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SÒL QUE ES SEGREGA DE LA FINCA MATRIU 
CORRESPONENT I ÉS OBJECTE D’OCUPACIÓ DIRECTA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA: 

 
 

i. De la finca registral número 1.207, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de 
Lleida, al Tom 1840, Llibre 95, Foli 135, titularitat de B.C., J.A. (Nu propietari) i 
C.M., M.T. (Usufructuària), amb una superfície registral total de 4.767 m2, s’ocupa 
a favor de l’Ajuntament de Mollerussa 91,50 m2 destinats a vialitat, quina 

descripció és la següent: 
 
“Peça de terra rústica, situada al terme de Mollerussa, partida Camí del Palau, noranta-un 
metres quadrats i cinquanta decímetres.  Limita Est, amb finca matriu de la qual es segrega, 
Sud amb finca segregada de Cal Bosch SL, B.B., J.M. i C., M. T.; Oest, camí del Palau i Nord, 
amb SAT núm. 1596 Nufri, futur vial. 

 
 

ii. De la finca registral número 772, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de 

Lleida, al Tom 1.998, Llibre 119, Foli 82, titularitat de “CAL BOSCH, S.L. (Propietari i 

usufructuari del 50%), B.B., J.M. (Usufructurari del 25%) i C.M., M.T. (Usufructuària 
del 25%), amb una superfície registral total de 64.883 m2, s’ocupa favor de 
l’Ajuntament de Mollerussa 375,33 m2 destinats a vialitat, quina descripció és 
la següent: 
 
“Peça de terra, situada al terme de Mollerussa, partida del Camí del Palau, de 375,33 m2.  
Limita Est, amb finca matriu de la qual es segrega; Sud, amb carrer Lluís Companys; Oest, 
camí del Palau i Nord, amb finca segregada de B.C., J.A. i C.M., M.T.”. 

 

 
En conseqüència, la superfície total de les Finques segregades objecte d’ocupació 
directa per part de l’Ajuntament de Mollerussa és de 466’83 m2, els quals es destinen en 
la seva totalitat a vialitat. 
 
En relació a l’aprofitament urbanístic derivat de l’ocupació directa al qual tenen dret 
els propietaris de les finques objecte de l’ocupació ¡ que va ser objecte d’aprovació per acord 

de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020, s’incorpora a continuació el quadre 
que concreta aquest aprofitament en m2 de sostre total, i la seva distribució com a sostre 
residencial i sostre complementari respecte cada finca segregada i objecte d’ocupació.  
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En relació amb les servituds i afeccions que per raó de l’ocupació directa no s’extingeixin 

amb la mateixa, es faran constar en els folis corresponents a la inscripció de l’aprofitament 

urbanístic, traslladant-se, amb posterioritat, a les finques que s’adjudiquin al corresponent 
projecte de reparcel·lació, en subrogació de les Finques ocupades, segons estableix l’article 
215.9 del RLUC.  
 
C. RESTA DE SUPERFÍCIE DE LES FINQUES EXCLOSA DE L’OCUPACIÓ DIRECTA: 

 
En base a l’exposat anteriorment, un cop realitzada la segregació i posterior ocupació de les 
superfícies de les Finques anteriorment mencionades objecte del present acte, la descripció 

de les mateixes quedarà segons s’exposa a continuació: 
 

i. De la finca registral número 1.207, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de 
Lleida, al Tom 1840, Llibre 95, Foli 135, titularitat de B.C., J.A. (Nu propietari) i 
C.M., M.T. (Usufructuària), amb una superfície registral resultant (4.767 m2 – 91,50 
m2) amb la següent descripció: 

 
“Peça de terra, situada al terme de Mollerussa, partida Camí del Palau, de cabuda quatre mil 
sis-cents, setanta-cinc, amb cinquanta decímetres quadrats.  Limita Est i Sud, amb la 
mercantil Cal Bosch SL, B.B., J.M., C.M., M.T.; Oest, finca segregada i Nord, amb SAT 
núm. 1596 Nufri, futur vial”.  

 
ii. De la finca registral número 772, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de 

Lleida, al Tom 1998, Llibre 119, Foli 82, titularitat de “CAL BOSCH, S.L. (Propietari i 

usufructuari del 50%), B.B., J.M. (Usufructurari del 25%) i C.M., M.T. (Usufructuària 
del 25%), amb una superfície registral total de 64.883 m2 - 375,33 m2 amb la 
següent descripció: 
 
“Finca urbana, situada al terme de Mollerussa, partida dels Vilars, de superficie de seixanta-
quatre mil, cinc-cents set, amb seixanta-set metres quadrats.  Limita al Nord, amb B.C., J.A. i 
C.M., M.T.; Sud, amb carrer Lluís Companys; Est, camí del Club de tennis, Av. Balaguer i 
Oest, amb finca cedida anticipadament”.  

 
 

 
TERCER. Aprovar la indemnització anual pels fruits i les collites deixades de percebre en 

els termes previstos en el següent quadre: 
 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 
QUART. Declarar la necessitat de l’ocupació directa de les Finques segregades 

segons consta en el punt B anterior per part de l’Ajuntament de Mollerussa, circumstància 
que habilita al mateix a l’ocupació directa i immediata de les Finques, amb caràcter 
d’urgència.  
 
CINQUÉ. Incorporar les finques objecte d’ocupació directa a l’inventari de béns i 
drets de l’Ajuntament de Mollerussa, com a béns de domini públic adscrits a l’ús públic.   
 

SISÈ. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i notificar-lo 

fefaentment a les persones interessades, en els termes establerts en l’article 215.6 del 
RLUC.   
 
 
3. PRP 2021/90  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 
4.299,82€. 
 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 

 

Número d’Expedient: 357/2020 
Titular/peticionari: C. P. SANTA JOAQUIMA VEDRUNA, 3 
Emplaçament: CARRER  SANTA JOAQUIMA VEDRUNA, 3 
Tipus d’obra: Instal·lació de plataforma hidràulica en edifici plurifamiliar. 

Accessibilitat  
ICIO: 121,08 
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Taxa: 0,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

 
Número d’Expedient: 

 
15/2020 

Titular/peticionari: FORTUNE PIG SL 
Emplaçament: CARRETERA TORREGROSSA, 63 
Tipus d’obra: Millora del procés d’encaixat en complex càrnic 
ICIO: 2.634,40 

Taxa: 1.317,20 
Placa d’obres: 11,50 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

Número d’Expedient: 31/2020 
Titular/peticionari: F.M., G. 
Emplaçament: CARRER JOAN BURNIOL, 6 2N – 2A 
Tipus d’obra: Canvi paviment i revestiments en cuina, bany i entrada. 

ICIO: 30,00 
Taxa: 15,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

Número d’Expedient: 32/2020 

Titular/peticionari: P.L., K.L. 

Emplaçament: AVINGUDA DE LA PAU, 15 LOCAL 1 
Tipus d’obra: Obres d’adequació de local comercial per a perruqueria 
ICIO: 89,60 
Taxa: 44,80 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Número d’Expedient: 34/2020 
Titular/peticionari: A.M., J. 
Emplaçament: CARRER FERRAN PUIG, 35 
Tipus d’obra: Arranjament de façana i canvi de teules trencades . 

ICIO: 3,64 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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4. PRP 2021/97 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA 

SITUADA AL CARRER CENTRAL UA7,DE MOLLERUSSA AMB REFERÈNCIA 
CADASTRAL 4902387CG2140S0001K PER LL.B.G, N.P.E. EXPEDIENT NÚM.: 
2412-1-2021. 

 
Antecedents 
En data 7 de gener de 2021, la Sra. B.G., LL., representada per la Sra. NURIA POLO 
ESCUDÉ va presentar en aquest ajuntament la sol·licitud per al Projecte d'agregació i 
segregació de parcel.les al carrer Central UA7, de Mollerussa, que va complementar en data 
20 de gener de 2021. 
Examinada la documentació presentada pels tècnics municipals, aquesta és informada 

favorablement, per l’arquitecta municipal en data 29/1/2021 i pel TAG d’Urbanisme en data 
09/2/2021. 
 
Fonaments jurídics 
De conformitat amb el que disposen els articles 187 i 191 i ss. del TRLUC (modificat per la 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), els 
articles 17, 22 i 26 del Decret 64/2014, de 13 de  maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
Protecció de la legalitat urbanística, i l’article 70.c del ROAS i de conformitat amb les 
condicions generals d’edificació determinades pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Mollerussa. 
 
A la vista de la documentació que consta a l’expedient de referència i dels informes lliurats 

al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de 
l’Alcaldia núm. 2019/358, de 21 de juny, i a proposta del Regidor d’Urbanisme, per 
unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
Primer. Atorgar la següent llicència de parcel·lació de les següents finques urbanes, en els 
següents termes: 
 

Núm. expedient:   2412-1-2021  
Promotor:    B.G., LL. 

Objecte:  Projecte d’agregació i segregació de parcel.les 
Ubicació:    C. Central UA7 de Mollerussa 

 

Dades registrals:  Finca 311, inscrita en el Registre de la Propietat 
número 3 de Lleida, al Tom 2728, Llibre 266, Foli 128 

Ref. cadastral: Urbana 4902387CG2140S0001KW 
Objecte:    Segregació d’una finca registral urbana 

 
Número d’Expedient: 

 
35/2021 

Titular/peticionari: SUMIPORC, S.L 

Emplaçament: CARRER FERRAN PUIG, 17 
Tipus d’obra: Reparació de filtracions de coberta 
ICIO: 8,60 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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Documents:  Projecte d’agregació i segregació de parcel.les al 

carrer Central UA7 de Mollerussa, redactat per 

l’arquitecte R.V., O., en data novembre de 2020. 
 
FINCA MATRIU: 
 
URBANA: “Porción de terreno sito en MOLLERUSSA, calle CENTRAL UA7. De superficie 
después de las anteriores segregaciones de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO metros y 
NOVENTA Y NUEVE decímetros cuadrados (2.628,99 m2). Lindante al frente, Norte, calle de 

su situación; derecha entrando, Oeste, calle Camino de Arbeca; izquierda, Este, con la 

porción segregada en último lugar parcelas 32-34, y al fondo, Sur, P.D., S.”. 
 
FINQUES RESULTANTS: 
 
1.-URBANA (Parcel.les 28-30).  
“Porció de terreny, situat a Mollerussa, carrer Central UA7. De superficie de tres-cents 

setanta-nou metres quadrats i vint-i-cinc centímetres (379,25 m2). Termeneja: Oest, amb 
finca que es segrega com a parcel.la 24-26 que segueix; Nord, carrer Central UA7; Est, finca 
segregada parcel.la 32-34; Sud, sòl urbanitzable camí d’Arbeca, 15B de P.D., S.”. 
 
2.- URBANA (Parcel.les 24-26) 
“Porció de terreny, situat a Mollerussa, carrer Central UA7, situat a Mollerussa, carrer 

Central UA7. Té una superficie de tres-cents seixanta-quatre metre quadrats, i vuitant-
quatre centímetros (364,84M2). Termeneja: Oest, amb finca unitat que es segrega de 
parcel.la 20B-22 que segueix; Nord, carrer Central UA7; Est, finca unitat segregada de la 
parcel.la 28-30; Sud, sol urbanitzable camí d’Arbeca, núm. 15B”. 
 

3.-URBANA (Parcel.les 20b-22) 
“Porció de terreny, situat a Mollerussa, carrer Central UA7. Té una superficie de dos-cents 

setanta-cinc metres quadrats i cinquanta-vuit centímetros (265,58 m2). Termeneja: Oest, 
amb finca unitat que es segrega parcel.la 18-20a que segueix; Nord, carrer Central UA7; 
Est, finca unitat que segrega parcel.la 24-26; Sub, sòl urbanizable camí d’Arbeca, núm. 
15B”. 
 
4.- URBANA (Parcel.les 18-20a) 
“Porció de terreny, situat a Mollerussa, carrer carrer Central UA7. Té una superficie de dos-

cents cinquanta-vuit metres quadrats i vint-i-sis centímetros (258,26 m2). Termeneja: Oest, 
amb finca unitat que es segregarà com parcel.la 16 resta de finca matriu; Nord, carer 
Central UA7; Est, finca unitat que es segrega parcela 20B-22; Sud, sòl urbanitzable camí 
d’Arbeca, núm. 15B”. 
 
5.- RESTA DE FINCA MATRIU: 

“Urbana. Porció de terreny situat a Mollerussa, carrer Central UA7. De superficie després de 
vàries segregacions de mil tres-cents seixanta-un metres quadrats i sis centímetros 

(1.361,06 m2). Termeneja: Nord, davant, amb carrer de situación; Oest, dreta entrant, 
carrer Camí d’Arbeca; Est, Esquerra, amb porció segregada en darrer terme, parcel.les 18-
20a; Sud, fons, Santiago Pons Duch. 
 
CONDICIONS: 

La present proposta deixa sense efecte la llicència atorgada en Junta de Govern local de 
data 8 d’octubre de 2020 (PROP2020/728 llicència urbanística de segregació de la finca 
situada al Carrer Central UA7 de Mollerussa, amb referència cadastral 
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4902387CG2140S0001K per LL.B.G, N.P.E. EXPEDIENT NÚM.: 2412-4-2020), que no ha 
accedit al Registre de la Propietat. 

 
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme 
allò previst a l’article 29 de Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.  
 
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’0rdenança fiscal 
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a 

definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros. 

 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns. 

 
5. PRP_2021/84  EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS 

DEL PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

L’objecte d’aquest expedient és l’alienació dels béns immobles propietat de l’Excm. 
Ajuntament de Mollerussa, qualificats com a bens patrimonials, provinents de l’aprofitament 
mig del Pla Parcial del Sector SUB-11, els quals no formen part del patrimoni municipal del 
sòl i de l’habitatge 
 
De conformitat amb l’article 209.1 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, l’alienació de béns 
i drets patrimonials a títol onerós requereix el compliment de les normes sobre contractació 
de béns i drets de patrimoni local. 
 
El contracte pel qual es procedeix a la venda dels béns immobles es qualifica de contracte 

privat, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, atès que els contractes d’alienació dels béns immobles de 

naturalesa patrimonial queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. En 
conseqüència, l’alienació es regeix per la legislació patrimonial però li seran seran d’aplicació 
els principis de la contractació pública de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació 
 
Considerant que es compleixen els requisits de caràcter general determinats a l’article 40 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) i a l’article 209 

de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text Refós aprovat per DLEG 2/2003, de 
28 d’abril). 
 
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Administració local de data 03/02/2021. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i atesos els informes i demés documentació 

que consten a l’expedient, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades 
pel Decret de l’alcaldia RESOL 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria 

de Finances, Seguretat ciutadana i Contractació, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
Primer. AUTORITZAR l’alienació dels béns immobles patrimonials de l’Ajuntament de 
Mollerussa que seguidament s’indiquen, constituint cada una de les parcel·les un lot 
independent: 

 
LOT 1: 
Denominació: FINCA 1.2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
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Inscripció Registral:  

Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185 Foli: 25; Finca 
número 10.737.  
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/049 

 
LOT 2: 
Denominació: FINCA 1.4/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  

Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185 Foli 28; Finca 
número 10.738. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/050 

 
LOT 3: 
Denominació: FINCA 1.5/1/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

 
Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185; Foli: 31; Finca 
número 10.739. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/051 

 

LOT 4:  
Denominació: FINCA 1.5/2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185; Foli: 34 Finca 

número 10.740. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/052 

 
Segon. Determinar com a valor de taxació, equivalent al tipus de licitació, l’import de 
TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL CENT NORANTA-SIS AMB SEIXANTA TRES 
CÈNTIMS D’EURO (343.196,63 €). Aquest preu no inclou l’IVA. 
  
Tercer. APROVAR com a modalitat de la licitació de l’alienació dels béns patrimonials 
indicats, el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació que és el preu més alt 

(antiga subhasta pública). A tal efectes els valors de taxació aprovats constituiran el tipus de 
la licitació, millorables a l’alça. La tramitació de l’expedient se sotmet al procediment 
ordinari de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i 
disposicions especials que la legislació de patrimoni dels ens locals estableixi al cas, 
especialment allò que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL) i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

(Text Refós aprovat per DLEG 2/2003, de 28 d’abril). 
 

Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives particulars que s’incorporen 
com a annex a aquests acords. Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de vint 
(20) dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el 
municipi, es clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació 

es clourà a les 13.00 hores del darrer dia hàbil. 
Cinquè. Facultar ela Sr. Alcalde per a la adopció del acords i la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a l’execució dels acord anteriors.” 
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6. PRP 2021/83 MODIFICACIÓ DE DIES FESTIUS D’OBERTURA COMERCIAL 

AUTORITZATS PER A L’ANY 2021. 

El DOGC 7910 de 04.07.2019 va publicar l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual 
s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i 
dies festius per als anys 2020 i 2021. 
 

Que la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya, ha comportat que, per causa de força major –protecció 
de la salut-, la majoria dels establiments comercials hagin hagut de romandre tancats al 
públic el diumenge dia 10 de gener, dia festiu amb obertura comercial autoritzada. 
 
Tenint en compte l’escrit que ens ha fet arribar la Direcció General de Comerç, en la que ens 
comunica l’opció de poder canviar l’obertura del diumenge dia 10 de gener per qualsevol 

altre d’aquest any 2021.  
 
Comunicat aquesta opció al President de la Delegació a Mollerussa de la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Lleida i al President de l’Associació Mollerussa Comercial, com a 
òrgans representants dels establiments comercials municipals. S’ha rebut pel registre 
general d’entrada d’aquest Ajuntament una petició d’ambdós òrgans on sol·liciten poder fer 
el canvi per al dia 6 de juny de 2021.  

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Sol·licitar a la Direcció General de Comerç bescanviar el dia 10 de gener de 2021 
per al diumenge 6 de juny de 2021. 
 

Segon. Donar publicitat d’aquest acord pels mitjans que es considerin adients, per tal de 
que, als efectes oportuns, tots els possibles interessats tinguin coneixement, un cop sigui  
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a instàncies del Departament 
d’Empresa i Coneixement. 

 

 
7. PRP2021/100 SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE, EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS 
EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ DESTINADES A LES BIBLIOTEQUES DEL 
SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2021  

 
Vista la Resolució CLT/199/2021, de 29 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la 
convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en 

règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en 
occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 
2021, publicada al DOGC núm. 8333, de 4 de febrer de 2021. 
 
Vista Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven 
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les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les 
biblioteques, publicada al DOGC núm. 7784, de 9 de gener de 2019. 

 
Vista la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven 
les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de 
concurrència, publicada al DOGC núm. 8292, d’11 de desembre de 2020. 
 
Aquesta línia de subvencions en espècie i en règim de concurrència no competitiva té com 

objecte l'adquisició de llibres que siguin projectes editorials o títols pendents de 

comercialitzar en català o en occità inclosos en el Sistema d'Adquisició Bibliotecària 
(https://sab.cultura.gencat.cat/) i destinats a les biblioteques integrades en el Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya. 
 
L’import de la subvenció a sol·licitar és de 6.000,00 €, d’acord amb l’article 4 de les bases 
específiques.  

 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de les bases reguladores, bases 
específiques, les successives modificacions i la convocatòria; i la importància de l’execució 
de les actuacions previstes, 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 
d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats fires i  protecció animal, per unanimitat 

dels membres presents, ACORDA:  
 
Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa en la convocatòria, 
relativa  a la Resolució CLT/199/2021, de 29 de gener, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 

s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en 

català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
per a l'any 2021. 
 
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el 
“Formulari de sol·licitud”, un ajut per la quantia de 6.000,00€. 
 
Tercer.  Donar compliment com a beneficiari als requisits de la base 4 i a les obligacions de 

les bases específiques 3 i 10, la base general 18 i les seves modificacions: 
-  Els sol·licitants han de gestionar una biblioteca o diverses integrades en el Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya. 
-  Els llibres han d'estar escrits en català o en occità i han d'estar inclosos en el Sistema 
d'Adquisició Bibliotecària (https://sab.cultura.gencat.cat/). 
- L'adquisició dels llibres s'ha de dur a terme dins l'any natural de concessió de la subvenció. 

- Les entitats beneficiàries de les subvencions han d'incloure el logotip del Departament de 
Cultura i l'expressió «amb el suport del Departament de Cultura», fent servir el logotip  

corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/> , en els elements informatius i de difusió de les 
adquisicions objecte de la subvenció (guies de lectura, aparadors de novetats, etc.). 
-  Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor 
amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar la modificació 

sol·licitada, en el termini de 15 dies hàbils, si no comporta canvis substancials ni representa 
un incompliment dels requisits ni de les condicions que estableixen aquestes bases i les 
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bases específiques. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera 
expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut. 

- Proporcionar sempre la informació que els sigui demanada respecte de l'ajut concedit i 
sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres 
òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. 
- Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat 
objecte de l'ajut, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de 

l'ajut. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin, i, en tot cas, abans de la 

justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 
- Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
- Conservar els llibres, registres i documents que els siguin exigibles per a la justificació de 
l'ajut rebut, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions 
de comprovació i control. 

- Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de 
subvencions i les bases específiques corresponents. 
- Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat 
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i 
d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest, 
excepte les de l'Institut Ramon Llull. També són incompatibles amb transferències per al 

finançament global de l'entitat o amb subvencions nominatives per a qualsevol finalitat que 
hagi atorgat el Departament de Cultura o les entitats que s'hi adscriuen. Són compatibles 
amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat d'altres 
departaments de l'Administració de la Generalitat, ens vinculats o participats per aquests, 
altres administracions, ens públics o privats, sense perjudici del que estableix la base 5.7. 

 
Quart. Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats 

fires i protecció animal, i als departaments de contractació i l’àrea econòmica als efectes 
oportuns.  

 

 
8. PRP2021/103  ADHESIÓ AL PROJECTE MODERNITZACIÓ DE REGADIU 

ECOSISTÈMIC, CREACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA VERDA I RECUPERACIÓ 
PATRIMONIAL DELS CANALS D’URGELL. 

 
La Comunitat Generals de Regants dels Canals d’Urgell, ha posat de manifest a aquest 
Ajuntament, que el passat 7 d'octubre, el Govern Central va presentar el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, entès com un projecte de país que orienta la 
modelització de l'economia de l’estat espanyol, la recuperació del creixement econòmic i la 

creació d'ocupació, la reconstrucció sòlida, inclusiva i resilient després de la crisi de la 
COVID, donant resposta als reptes de la propera dècada. 
 

Per garantir l’eficàcia del Pla i assegurar l’eficiència en el desenvolupament dels diferents 
projectes, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, llança una 
manifestació d’interès orientada a identificar i localitzar projectes solvents amb impacte per 

al repte demogràfic i la lluita contra la despoblació, que ja s'estan duent a terme, en relació 
amb alguns dels components que configuren el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
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La Comunitat General de Regants deis Canals d’Urgell va presentar al MITECO una 
manifestació d’interès segons el projecte que porta per títol “Modernització de regadiu 

ecosistèmic, creació d’una infraestructura verda estratègica amb alt valor ecològic, històric i 
cultural i recuperació patrimonial dels Canals d’Urgell”. Respecte d’aquest projecte s’ha 
sol·licitat que s’inclogui en el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que l’estat espanyol 
remetrà a la Unió Europea per a accedir als fons previstos en el paquet financer “Recovery 
and Resilience Facility”. 
 
El projecte abasta diferents àmbits d’actuació atenent a la seva gran dimensió i a un 

caràcter multidisciplinari, constituint un projecte de transformació mediambiental de tota la 

zona de regadiu (més de 90.000 hectàrees). 
 
La conjunció de la transformació agrària i econòmica del regadiu comportarà l'aparició d'un 
pol d’interès turístic amb marcat caràcter rural i de sostenibilitat. 
 
El desenvolupament econòmic i poblacional del territori facilitarà l'aplicació de polítiques 

socials destinades a la creació de projectes de transformació social destinats a materialitzar 
polítiques d'igualtat d'oportunitats. 
 
Els àmbits de desenvolupament del projecte són: 
 

- Impuls de la bioeconomia mitjançant l'aprofitament sostenible de recursos endògens 

(agrari i regadiu, forestal, hàbitats naturals vinculats al regadiu i a les seves 
infraestructures, etc.) 

- Desenvolupament econòmic de la societat agrària rural a partir de l'ús d'energies 
sostenibles i assequibles (energia solar i energia hidroelèctrica del propi sistema de 
regadiu). 

- Recuperació del patrimoni arquitectònic-industrial i del patrimoni natural (hàbitats 
de la infraestructura verda i la seva biodiversitat) i la difusió mitjançant projectes 

multidisciplinaris de caràcter cultural i mediambiental. 

- Potenciació del territori rural com a destinació turística sostenible. 
- Projectes de transformació social de l’espai rural potenciant la igualtat i la 

consciència socioecològica. 
- Impuls de les noves tecnologies i la seva connectivitat digital a tota l’àrea rural, 

arran de la tecnificació del regadiu. 
 
La Comunitat Generals de Regants dels Canals d’Urgell, demana expressament que 
l’Ajuntament de Mollerussa recolzi i s’adhereixi al projecte. 
Per tot l’exposat, i atès que aquest projecte es considera d’interès supramunicipal en tant 
que és essencial per al sector agroalimentari de Catalunya, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Expressar la plena adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa, al Projecte de 
modernització de regadiu ecosistèmic, creació d’una infraestructura verda i recuperació 

patrimonial dels Canals d’Urgell (Lleida), que està promovent la Comunitat General de 
Regants dels Canals d’Urgell, per a la seva inclusió en el Pla Nacional de Recuperació i 
Resiliència de l’Estat Espanyol que remetrà a la Unió Europea per a accedir als fons previstos 

en el paquet financer “Recovery and Resilience Facility”. 
 
Segon.  Fer constar els extrems següents: 
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 El projecte posseeix un marcat caràcter multidisciplinari amb diverses àrees directament 

interrelacionades i dependents, i que seran les que després de la seva implantació en el 

territori possibilitaran el compliment dels diferents objectius socials, demogràfics, 
econòmics, culturals i ecològics fixats. 

 
 Assenyalar que aquest projecte és essencial per al sector agroalimentari de Catalunya, 

perquè, entre altres beneficis, millorarà substancialment la tecnologia de reg aplicada a 
les explotacions agrícoles, augmentarà la eficiència del consum d’aigua per a reg, 
incrementarà la productivitat dels cultius, crearà nous llocs de treball vinculats a les 

explotacions i industries agroalimentàries i ajudarà a fixar població en el territori. 

 
 Pocs projectes com aquest són capaços de representar i executar millor la filosofia 

europea, sent el motor del territori, les seves empreses i els seus ciutadans. En aquest 
sentit, les infraestructures hídriques, com a elements crítics formen part dels quatre 
pilars de transformació que exigeix el Pla Europeu: la transició ecològica, la 
transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial; i generen 

múltiples beneficis econòmics, socials i mediambientals, ajudant al compliment dels 
objectius climàtics i fent una economia més sostenible. 

 
 En això s’afegeix la necessitat de plantejar reformes estructurals de calat, no solament 

per a superar l’actual moment de crisis causada pel COVID-19 sinó molt especialment 

per a establir unes bases de futur sòlides basades en la tecnologia, el coneixement i la 

innovació. 

Tercer.  Comunicar el present Acord a la Comunitat General de Regants dels Canals 
d’Urgell, als efectes oportuns i facultar l’Alcaldia per a la seva tramitació. 

  

 
9. PRP2021/91  RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

1431 EXPEDIENT 2349-7-2021 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 
d’entrada  2021/1346 en data 2 febrer de 2021  relatiu a la renúncia a la llicència de Gual 
permanent número 1431 ubicada a Cr. Doctor Josep Lluch núm. 31  el titular de la qual és el 
Sr. L.G., R.. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual 
permanent, número 1431 ubicada a Cr. Doctor Josep Lluch núm. 31  el titular de la qual és 
el Sr. L.G., R.. 

Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular. 

Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la 

renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic 
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que 
correspongui. 
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Quart.- Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local. 

 
10. PRP 2021/74 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT 

NÚM.  1538-2-2021 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. E.T. X., amb registre d’entrada 2021-1072 en què sol·licita 
autorització per a la realització del “16è Seminari d’Actualització Jurídica -2021” organitzat 
pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida. 

 
Atès que el contingut de les sessions estan relacionades amb les funcions derivades del lloc 
de treball que ocupa la persona sol·licitant i el format del seminari és en videoconferència. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 

cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 
personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan així ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del/de la 
regidor/a responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 

conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 
personal serà compensat per l'excés d’horari que es pugui derivar de la presència a cursos 
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat 
pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula”. 

 
Vist l’informe del coordinador de Recursos Humans, considerant llur procedència i  el 
document de retenció de crèdit favorable, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar el Sr. E.T., X. a realitzar la formació del “16è Seminari d’Actualització 
Jurídica -2021” organitzat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida. 
 
Segon. Aprovar el pagament de les despeses d’inscripció per import de 250 € i efectuar 
l’ordre de pagament corresponent. 

 
Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada, als serveis d’Intervenció i a la 
Regidoria corresponent. 

 
 
11. PRP 2021/76 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI AL Sr. R.P., E. 

 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni d’ordre a favor del Sr. 
R.P., E. membre de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Mollerussa, en règim 
laboral indefinit, categoria tècnica, Grup B del dia 09 de febrer de 2021. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. R.P., E., que ocupa el lloc de treball d’ASIX de la 
plantilla de personal laboral, un trienni del grup B (7è. d’ordre) des del dia 09 de febrer de 

2021 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual i a l’àrea econòmica als efectes oportuns.  
 

 
12. PRP 2021/77 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA Sra. M.C., E. 

 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra.  M.C., 
E. que forma part de la plantilla de personal de l’Ajuntmaent en règim laboral indefinit no 
fix, en el lloc de treball d’administrativa del Servei d’Habitatge  - Grup C1. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 

Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. M.C., E. el cinquè trienni, les característiques del qual 
són les següents: 
 
Venciment trienni 5  04/02/2021 
Grup categoria:   C1  

Percentatge:   100% 
Venciment proper trienni:  04/02/2024 

 
Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 

 
13. PRP 2021/86 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI AL SR. L.O.A.- 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor del Sr. 
L.O., A. membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA d’aquest 
Ajuntament en el lloc de treball d’Agent de la Policia Local. 

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. L.O., A. (agent de la Policia Local, Escala Bàsica) adscrit 
a l’escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials de la plantilla de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament un trienni del Grup C1 (7è. d’ordre) des del dia 10 de febrer 

de 2021 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 

 

14. PRP 2021/88 RECONEIXEMENT DEL 1r. TRIENNI AL Sr. G.F., S. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 1è. trienni d’ordre a favor del Sr. 
G.F., S. funcionari interí de l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de treball ASIX, [RLT 239], 
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Escala Administració, Subescala Tècnica [Serveis i Sistemes Informàtics i Xarxes], categoria 
CFGS, Grup B, adscrit a la Unitat Secretaria. 

 
Atès l’exposat, i vist l’expedient de reconeixement de serveis previs així com l’informe de 
l’àrea que obren en l’expedient, la Junta de Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del G.F., S., que ocupa el lloc de treball ASIX, [RLT 239], Escala 
Administració, Subescala Tècnica [Serveis i Sistemes Informàtics i Xarxes], categoria CFGS, 
Grup B, adscrit a la Unitat Secretaria, un trienni del grup B (1r. d’ordre) des del dia 08 de 

febrer de 2021 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual i donar-ne trasllat al serveis econòmics municipals. 

 

 
15. PRP 2021/93 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.01.2021 a 

31.01.2021) 

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

durant el període comprès entre els dies 01.01.2021 a 31.01.2021. 

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

l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

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

efectuats durant el període comprès entre els dies 01.01.2021 a 31.01.2021, i que 
corresponen al personal següent: 

 ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL

  

 SEGURETAT CIUTADANA 

 B.M., N. 205,50 € 

 C.C., C. 205,50 € 

 F.P., M. 456,10 € 

 F.M., E. 200,97 € 

 F.P., D. 241,49 € 

 F.P., R. 110,68 € 

 G.M., M. 313,16 € 

 L.O., A. 468,53 € 

 M.V., J. 90,88 € 

 M.G., V. 25,78 € 

 O.L., E. 291,09 € 

 P.M., J. 116,66 € 

 P.F., D. 268,47 € 

 P.M., I. 383,59 € 
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 R.N., J. 116,66 € 

 R.D., F. 25,78 € 

 S.V., J. 381,97 € 

 S.A., J.A. 540,46 € 

 T.M., S. 120,73 € 

 V.S., C. 51,56 € 

 TOTAL ÀREA 4.615,56 € 

  

 

ATENCIÓ EXTERNA 

 G.C.,  J. 167,04 € 

 O.V., F. 361,92 € 

 P.F., J.A. 167,04 € 

 TOTAL ÀREA 696,00 € 

 JOVENTUT 

 LL.G., M. 942,47 € 

 TOTAL ÀREA 942,47 € 

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 

ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als 

efectes oportuns. 

 
16. PRP 2021/85 LIQUIDACIÓ OAGRTL 3r TRIMESTRE 2020 
 
Vista la liquidació corresponent al 3r trimestre de 2020 presentada per l’Organisme Autònom 
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a 

l’expedient. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni 
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals. 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents ACORDS: 

 
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 3r trimestre de 2020 
dels tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament: 
 
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents) 
 
Total recaptació bruta:     120.591,36 € 
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Entrega a compte recaptació:    102.858,78 € 
Relació d’ingressos – LID executiva Ajuntament:      2.838,69 € 

Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:      4.071,56 € 

Relació de baixes – valors rebuts:        25.441,72 € 
 
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.  

 

 
17. PRP 2021/87 RELACIÓ SOL·LICITUDS EXEMPCIONS IIVTNU 1/2021     

 
El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i la eficiència, va afegir un nou apartat c) a l’article 105.1 del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), amb efectes des de l’1 de 
gener de 2014 així com pels fets imposables anteriors a l’esmentada data no prescrits. 
 
Aquest nou apartat c) de l’article 105.1 TRLRHL estableix l’exempció en les transmissions 
de l’habitatge realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials amb ocasió de la 
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, 

per a la cancel·lació de dutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, contretes amb 
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits 
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. 
 

No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol 

altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres bens o drets en quantia suficient per 
a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge. 
 
Vista la relació núm. 1/2021 de sol·licituds d’exempció per IIVTNU i els expedients 
individualitzats que hi consten. 
 

Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- DESESTIMAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID) 
relacionades que s’adjunta com annex  (de la relació 1/2021), per NO reunir els requisits 
establerts a l’article 105.1.c) del TRLRHL. 

 
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 
interessades incloses en els annexos indicats anteriorment amb oferiment dels recursos 
legals adients. 
 
Tercer.-  Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

                                                                                                                                                                             

 
18. PRP 2021/92 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

XURRERIA SR. JBA, EXP. 2334-29-2021 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B.A., J., demanant autorització municipal 
per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic. 
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Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

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

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

l’adopció dels següents ACORDS: 

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

d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: B.A., J. 

 Nom Comercial: Xurreria Braña 
 Ubicació: Av. del Canal – Cm. Arbeca 

 Metres lineals: 4 ml 
 Període autoritzat:   març, abril i maig 2021 
 Núm. Expedient: 2334-29-2021 

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

pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   
 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 

s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació 

de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i 
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació 
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació 
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

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

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà  la 

revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’incompliment. 

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

preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant 

prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic. 
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents: 

- Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal. 
- En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic. 

 
 

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

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

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

edificat a nivell del sòl. 

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. 
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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. 

  
19. PRP 2021/94 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 2/2021 
 
Vista la relació núm. 2/2021 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 1 expedient i que 

importa la quantitat de 500,00 €. 
 
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents 

del Reglament General de Recaptació. 
 
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que 
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent. 

 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que 
figuren en els expedients inclosos en la relació número 2/2021, així com la determinació del 

nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, 
que consten en cada un dels expedients aprovats. 
 
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris 
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, 
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, 
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i 

amb oferiment dels recursos legals adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 

  
20. PRP 2021/95 SOL·LICITUD DE MTCF DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 

LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 

Vista la instància presentada per C.F., M.T. 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 Josep Maria Ezquer 

Ibañez. 

ANTECEDENTS: 

En data 26 de setembre de 2020 va morir el senyor E.I., J.M.. 

En data 8 de febrer de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 

presentació de la documentació fins al dia 26 de setembre 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.  
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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 C.F., M.T. 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. 

  
21. PRP 2021/96 RELACIÓ ANUL·LACIONS DE TAXES (OAGRTL) 1/2021 
 
Vista la relació núm. 1/2021, d’anul·lacions de liquidacions de taxes quina recaptació està 
delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació, que inclou 2 expedients i que importa la quantitat de 182,77 €. 
 

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 l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients 

inclosos en la relació número 1/2021. 
 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 

liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació. 
 
Tercer.-  Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, 
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si 

així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals 
adients. 
 
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.   
 

  
22. PRP 2021/98 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 2/2021 

 
Vista la relació núm. 2/2021 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 12 expedients i 
que importa la quantitat de 1.250,88 €. 
 
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària. 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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 devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en 
la relació número 2/2021, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació 
si procedeix. 
 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 

Recaptació. 

 
Tercer.-  Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals 
adients. 
 
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 

  
23. PRP 2021/99 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 
1/2021 

 
Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 1/2021, que inclou 20 expedients i que importa la 
quantitat 13.450,66 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 

  
24. PRP 2021/101 RELACIÓ SOL·LICITUDS ANUL·LACIONS DE LIQUIDACIONS 

D’INGRÉS DIRECTE (LID) 1/2021 
 
Vista la relació núm. 1/2021 d’anul·lacions de liquidacions d’ingrés directe, presentada per 

l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 11 expedients i que importa la quantitat 
de 7.628,46 €. 
 
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 l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els 

expedients inclosos en la relació número 01/2021. 
 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 
Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els 

expedients inclosos en la relació número 01/2021. 
 
Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, 
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si 
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals 
adients. 

 

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

 

  
25. PRP 2021/102 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 

RELACIÓ 1/2021 
 
Vista la relació núm. 1/2021 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua 
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de 
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 144 expedients i que importa la quantitat 
11.816,29 €. 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 1/2021, corresponent al període entre els dies 2 de novembre de 2020 al 24 de 
gener de 2021. 
  

Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 
subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i 
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars 
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del 
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.   

  
26. PRP 2021/79 SOL·LICITUD D’A. G. M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 

TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 2.500 FILA 2ª I 2.504 
FILA 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per G.M., A., demanant canvi de titularitat de la 

concessió sobre els nínxols 2.500 fila 2ª i 2.504 fila 2ª del cementiri municipal, que en 
l’actualitat van a nom d’ G.C., A. i M.C., D., pares de l’ interessat. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 

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

 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.500 fila 2ª i 
2.504 fila 2ª del cementiri municipal.  
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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. 

  
27. PRP 73/2021.TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-7-2021 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021/1342, de data 02/02/2021, la Sra. S.M., P. 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. 
 
28. ASUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenta cap. 

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint minuts  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 Secretari, que en dono fe. 


