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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 11 de març 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 de l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, amb 
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
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 2021/168 ACTES URBANÍSTICS 
 
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes 
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació 

determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva 
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i 
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació 
Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al 

llistat que es relaciona a continuació. 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.  
 
 
B)Expedient: 2436/33/2021  

Titular: G.V., L. 

Descripció:   ENDERROC I NETEJA D’INTERIORS D’EDIFICI. 

Pressupost: 2.000,00€ 

Emplaçament: C/ FERRER I BUSQUETS, 13 

Ref. cadastral: Urbana 4411815CG2141S 

 
 
 
B)Expedient: 2436/59/2021  
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Titular: G.LL., G. 

Descripció:   REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR PER 

FER-LO ADAPTAT I ACCESSIBLE . 

Pressupost: 150000,00 € 

Emplaçament: GRUP XAVIER MONTSENY 17 

Ref. cadastral: Urbana 3910401CG2131S 

 
 
 

B)Expedient: 2436/62/2021  

Titular: B.S., M.D. 

Descripció:   SUBSTITUCIÓ DE TEULES DE COBERTA PER SANDWICH, I 

CANVI DE TUBERIA. 

Pressupost: 5.442,00 € 

Emplaçament: PLAÇA MANEL BERTRAN, 11 

Ref. cadastral: Urbana 4609211CG2140N 

 
 
 
B)Expedient: 2436/64/2021  

Titular: B.V., X. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA I COL·LOCACIÓ DE PLAT DE DUTXA. 

Pressupost: 800,00 € 

Emplaçament: AVDA. DEL CANAL 5A, 1-2 

Ref. cadastral: Urbana 4805301CG2140N0015MT 

 
 
 
B)Expedient: 2436/65/2021  

Titular: G.P., D. 

Descripció:   REHABILITACIÓ DE TERRASSES PER SINISTRES DE FUITES 

D’AIGUA 

Pressupost: 7728,00 € 

Emplaçament: CAMÍ D’ARBECA, 36 

Ref. cadastral: Urbana 4503715CG2140S 

 
 
 
B)Expedient: 2436/67/2021 

Titular: C.P  CARRER ACADEMIA Nº10 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA PRINCIPAL, FAÇANA POSTERIOR 

I REPASSAR TEULADA. 

Pressupost: 7.472,00 € 

Emplaçament: CARRER ACADEMIA Nº10 

Ref. cadastral: Urbana 4409323CG2141S 
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*************************************************** 
 

 
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al 
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant 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.  
 
 

 

A)Expedient: 2410/02/2021  

Titular: A.C., A. 

Descripció:   ARRANJAMENT FAÇANA INTERIOR, TAPAR EXCLETGES I 

DESLLUIMENT DE LES PARETS 

Pressupost: 600,00 € 

Emplaçament: C/ SANT ANTONI, 26 

Ref. cadastral: Urbana 4803114CG2150N 

 

 
*********************************************************** 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- 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 

1.014,76€. 

 

3. PRP 2021/161. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ DE DOS LOTS DE LLIBRES PER AL 
MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE LA COL.LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA 
COMARCAL “JAUME VILA”. ANUALITAT. 

 
L’objecte de la present contractació és l’adquisició de dos lots de llibres de les darreres 
novetats editorials publicades, amb la finalitat de mantenir la qualitat de la col·lecció de 

llibres de la Biblioteca Comarcal “Jaume Vila”. 

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 

22113000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
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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, en el cas de que el seu valor s’hagi estimat en la quantia inferior a 

15.000 euros i en tal cas, la tramitació de l’expedient requerirà l’emissió per part de l’òrgan 
de contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i de 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/res corresponent/s 
que reuneixi/n els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, 
conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 

pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, han estat presentats els pressupostos per part de les 
llibreries SARRI i DALMASES per a cadascun dels lots objecte del contracte. Les empreses 

disposen de la capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar les 
prestacions objecte del contracte, conforme estableix 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 el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte 
l’ADQUISICIÓ DE DOS LOTS DE LLIBRES PER AL MANTENIMENT DE LA QUALITAT 
DE LA COL.LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA”. ANUALITAT 2021. 

Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del 
vigent Pressupost municipal.  

 
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT en els termes i 
condicions que es detallen seguidament: 

LOT 1: 

Adjudicatari: S.E., S. amb el CIF: XXXXXXXXX 
RC 2202100000621 
Preu del contracte: 3.000,00 € (IVA inclòs). 

 

LOT 2: 

Adjudicatari: LLIBRERIA DALMASES, SL amb el CIF B-25296971 

RC 2202100000622 
Preu del contracte: 3.000,00 € (IVA inclòs). 
 
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma 

contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.  

 Termini de lliurament: 
 
El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils des de 
l’adjudicació del contracte. 
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 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

 

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

 Formalització del contracte:  
 
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 

acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 

de la LCSP. 
 

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

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 

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

4. PRP 2021/170 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB 
CERTIFICAT TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM. 2544-7-2021. DESCRIPCIÓ: 
BARBERIA. EMPLAÇAMENT: C/ FERRER I BUSQUETS, 85, LOCAL D.  

 

En data 19 de febrer de 2021 presenta la comunicació d’inici d’exercici d’activitats amb 
certificat tècnic de l’establiment dedicat als serveis de barberia al carrer de Ferrer i 

Busquets, 85, local D. 
 
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 19 de 
febrer de 2021, següent: 
 
Número d’expedient: 2544-7-2021 
Titular: B., A.G. 

Denominació:  barberia 
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 85, local D. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

Determinacions: 

- Superfície construïda total de l’establiment de 110m2. 
- Declaració responsable d’establiments que presten serveis de bronzejat artificial 

gestionat pel Departament d’Empresa i Coneixement (només en cas de disposar de 
bancs solars o emissors de raigs UVA). 

- Les dos sales de la planta altell es mantindran sense ús d’acord amb el certificat tècnic 
presentat. 
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5. PRP 2021/159 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SALA DE BALL DE L’AMISTAT PELS DIES 23 I 24 DE MARÇ PER A  BANC DE 
SANG. EXPEDIENT 1599- 25-2021  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., A., en representació de Banc de Sang, 
en què demana autorització per utilitzar la Sala de Ball de l’Amistat els dies 23 i 24 de març 

des de les 16:00i fins les 22:00 h per a Campanya de donació de sang. 
 

També sol·licita espai reservat davant el teatre per aparcar la furgoneta, l’espai climatitzat 
per evitar marejos als donants i disposar de 7 taules i 30 cadires. 
 
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 BANC DE SANG, la utilització  de   Sala de ball de L’Amistat els dies 23 
i 24 de març, des de les 16:00 i fins les 20:00 h per a l’activitat descrita. 

 

També s’autoritza: 
 La climatització adequada de l’espai. 
 Reserva de l’aparcament davant del teatre. 
 
També l’ús del següent material: 
 7 taules. 
 30 cadires. 

 
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:  

Segons informe de seguretat: 

-Tenir localitzada una farmaciola 
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-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 

-Respectar aforament total amb les distàncies de seguretat i higièniques pertinents 
relacionades amb el 
Covid-19. Us obligatòria mascareta i respectar 1,5 metres de distanciament entre els i les 
donants 
-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. 

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

municipals competents als efectes oportuns. 

6. PRP 2021/145. SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 
NÚMERO 1472. EXPEDIENT 2349-8-2021. 

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 LL.P., J. 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: 1472. 
 Ubicació: c/ Ronda St. Pere, 17. 

 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. 

 
7. PRP 2021/157 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ DENTAL FOULBHE D’UN ESPAI A LA SALA 
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TEATRE L’AMISTAT PEL DIA 14 DE MARÇ DE 2021 PER A  REUNIÓ DE LA 
JUNTA. EXPEDIENT 1599-30-2021   

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. D., S., en representació de l’Associació 
dental Foulbhe, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 del teatre l’Amistat, el dia 
14 de març de 2021 des de les 14:00 fins les 18:00 h per a reunió de la Junta. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 

següents: 

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Associació dental Foulbhe, la utilització  de  la sala 2 del teatre 
l’Amistat, el dia 14 de març de 2021, des de les 14:00 fins les 18:00 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: 
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 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: 

 
-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions 
per Covid-19 
-Actualment Resolució SLT/516/2021 de 26 de febrer. 
-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb l’equivalent 
de 2,5 m2. 
-Activitat social. Màxim 6 persones. 

-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a 
l’entrada de la instal·lació 
-És obligatori l’ús de mascareta. 

-Es recomana tenir un llistat dels assistents 
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 

-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 
-Respectar aforament total 180 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
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-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. 

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

municipals competents als efectes oportuns. 

8. PRP 2021/146 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS i VENCIMENT 
DE TRIENNIS   G.M., Y. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els 
serveis  prestats a la Sra. G.M., Y., la qual  figura com a personal laboral temporal 

[col·laborador/a] de l’Ajuntament de Mollerussa destinada al lloc de treball de 
PROFESSORA/A TUTOR/A del programa PFI-PTT i gaudeix de contracte laboral temporal 
per obra i/o servei determinat des del dia 1/9/2020. 
 
Segons consta en els informes lliurats al respecte, i en aplicació del que s’estableix a la 

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’administració 
(article 1.2) i Reial Decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de 

l’anterior, procedeix el reconeixement de serveis prestats a l’ Ajuntament de Mollerussa. 
 
Per la qual cosa i atenent l’acreditació fefaent dels serveis realitzats, la Junta de Govern, 
per unanimitat dels membres  presents ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a favor del G.M., Y. els serveis previs prestats en altres 

administracions públiques i a l’Ajuntament de Mollerussa amb anterioritat al dia 1 de 
setembre de 2020.   
 
Ajuntament de Mollerussa 
Ajuntament de Tàrrega 
Ajuntament del Palau d’Anglesola 

 

Total acumulat: 7 anys, 2 mesos i 2 dies 

Retroacció: 3/11/2013 

Data d’efectes: 01/09/2020 

Percentatge de dedicació 83,24%* 

 

Total triennis vençuts: 2   

Venciment trienni 1:     29/06/2016  C2    

Venciment trienni 2:     29/06/2019  C1 
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Venciment  trienni:  3   29/06/2022  A2.   
 

A efectes de retribucions el contracte subscrit amb l’Ajuntament de Mollerussa és del 
50% de dedicació. 
 
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes, 
tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva. 

 
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als 

efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics 
pertinents. 
 
 

9. PRP 2021/171  RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 2/2021 
 
Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 2/2021, que inclou 10 expedients i que importa la 
quantitat 5.754,32 €. 
 
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. 
 

 

 
10. PRP 2021/172 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 4/2021. 
 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2021, que inclou 30 expedients i que importa la 

quantitat 6.518,94 €.    
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 

ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  

 
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

 
11. PRP 2021/175 EXPEDIENTS DE SOL·LICITUDS DE TARIFES REDUÏDES (TAXES 

D’ESCOMBRARIES I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA). RELACIÓ 1/2021 
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Examinades les sol·licituds, relacionades als annexos adjunts, de reducció de les tarifes per 
recollida d’escombraries i subministrament d’aigua, exercici 2021. 

 
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries regula una reducció del 75% en la tarifa anual d’escombraries per habitatge. 
 
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora del preu públic per distribució 
d’aigua regula una reducció del 50% en la tarifa anual de subministrament d’aigua per 
habitatge. 

 

Atès que la condició per gaudir de la tarifa reduïda és que la unitat econòmica familiar 
acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors al salari mínim inter-professional. 
 
Atès que el salari mínim interprofessional establert per l’any 2019 és de 900,00 €/mes o 
12.600,00 €/any, BOE núm. 312, de 27 de desembre de 2018. 
 

En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2021, als 3 
sol·licitants relacionats a l’annex I, per reunir els requisits establerts en les ordenances 
fiscals esmentades. 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de subministrament 
d’aigua (Sorea), als efectes oportuns. 

 
Quart.- Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns. 

 
 

 
12. PRP 2021/174 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA.EXPEDIENT 2361-13-2021 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021/2801, de data 04/03/2021, el Sr. C.A., J.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:  

 
- 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. 
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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. 
 
 
13. ASUMPTES D’URGÈNCIA 
 
 

No se’n presenta cap. 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre del Sr. Alcalde 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. 
 

 


