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A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 27 de febrer de 2020. A la Sala de 
Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la Junta 
de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé i amb l’assistència dels 
tinents d’alcaldia, Sra. Anna 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. Antoni Garcia Jiménez. 
 

Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia. 
 
 

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. LLICÈNCIES D’OBRES.  

 
 

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius 
expedients, 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.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es 
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen 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.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme 
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la 
quantitat de 340,87€. 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 
 
 

Número d’Expedient: 15/20(prorroga 166/2006) 
Titular/peticionari: PLAURSA, SA 
Emplaçament: C/ BARBENS ENTRE C3 I C4 

ICIO: 0,00 
Taxa: 30,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 
 
 

Número d’Expedient: 34/2020 
Titular/peticionari: A.A. 
Emplaçament: C/ SANT RAMON 8 A, 3 
ICIO: 66,00 

Taxa: 33,00 

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

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 36/2020 
Titular/peticionari: C.S., G. 
Emplaçament: C/ NOU VIAL CARRETERA MIRALCAMP 4 

ICIO: 31,20 
Taxa: 15,60 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 37/2020 

Titular/peticionari: C.P C/ARAGÓ 10 

Emplaçament: C/ ARAGÓ, 10 
ICIO: 24,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

Número d’Expedient: 39/2020 
Titular/peticionari: M.P., J. 
Emplaçament: C/ ARBECA 11 A 
ICIO: 70,04 
Taxa: 35,02 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 
 

Número d’Expedient: 41/2020 
Titular/peticionari: TREBALLS VERTICALS ALEYXENDRI, SL 
Emplaçament: AV. GENERALITAT, 5 
ICIO: 12,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 
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3. DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD RELATIVA AL CANVI DE MODALITAT DEL 
SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ DEL PMU-01 DE MOLLERUSSA, PER 
INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ D’URBANITZAR, PRESENTADA PEL SR. 
S.R.S.F.  

 
Antecedents: 
 

i. En data 3 de gener de 2020, el Senyor S.R.S.F., en representació dels veïns i veïnes dels 
números 78 a 94 del Carrer Lluís Companys de Mollerussa, va presentar un escrit 

mitjançant el qual posava de manifest un conjunt d’aspectes relacionats amb la mercantil 
AGRUSA, la qual es troba ubicada en la proximitat immediata dels seus habitatges i just a 
l’altra banda del Carrer Balaguer. En concret, sol·licita, entre altres, que “/.../ previ el 
procediment escaient, declareu l’incompliment de l’obligació d’urbanitzar el sector Pla de 

Millora Urbana de l’Avinguda de Balaguer amb codi PMU-01 i acordeu el canvi de 
modalitat actual d’execució pel de cooperació, o be alternativament, el canvi de sistema 
d’actuació al d’expropiació, tot executant el sector d’acord amb el principi d’eficàcia, i 
tenint-vos per advertits de la interposició de les accions procedents per al cas de 
desestimació o silenci relatius a la present sol·licitud /.../”. 
 

ii. En data 14 de febrer de 2020, Antoni García Jiménez, Secretari de l’Ajuntament de 

Mollerussa, i Carles Guerrero Sala, arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, van emetre 
els respectius informes amb relació a l’escrit referit en l’anterior paràgraf, els quals 
consten incorporats a l’expedient.  

 
Fonaments de Dret: 

 

i. El Senyor S.R.S.F. requereix a l’Ajuntament de Mollerussa la declaració de l'incompliment 
de l'obligació d'urbanitzar el sector Pla de Millora Urbana de l’Avinguda de Balaguer amb 
Codi PMU-01 i que, en conseqüència, s’acordi el canvi de modalitat actual d’execució pel 
de cooperació, o be alternativament, el canvi de sistema d’actuació al d’expropiació, tot 
executant el sector d’acord amb el principi d’eficàcia. En concret, en el seu escrit 
argumenta que es produeix l’incompliment de la previsió establerta a la lletra “d” del punt 

“4. Condicions de gestió” de la fitxa del “Pla de millora urbana. Àmbit de l’avinguda 
Balaguer. Codi: PMU-01”, el qual expressament estableix, pel que fa a la previsió del pla 
d’etapes, que aquest PMU es desenvolupi en el primer sexenni del POUM (2007-2013 
inclosos). 

 
En l’esmentat escrit, l’interessat fonamenta la seva sol·licitud en la previsió establerta a 
l’article 186 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme (en endavant, “TRLU”), que expressament diu: 
 

“1. La declaració, a càrrec de l'ajuntament, que la part promotora, la junta de 

compensació o l'entitat corresponent, en la modalitat de compensació per concertació del 
sistema de reparcel·lació, han incomplert l'obligació d'urbanitzar, en els terminis 
establerts pel planejament urbanístic, comporta la suspensió dels efectes del planejament 
en execució, fins que la persona o l'entitat responsable garanteixin la totalitat de l'import 

pressupostat de les obres pendents d'executar, sens perjudici que l'administració pugui 
acordar el canvi del sistema d'actuació o el canvi de modalitat d'aquest sistema, o bé 
pugui modificar el planejament urbanístic, amb els tràmits previs corresponents. 

 
2. Les persones particulars no propietàries poden instar, davant l'ajuntament, la 
declaració de l'incompliment de l'obligació d'urbanitzar a què fa referència l'apartat 1, i el 
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canvi de modalitat del sistema de reparcel·lació, en el cas que s'hagi establert la 

modalitat de compensació bàsica o de compensació per concertació i les persones 
propietàries no hagin exercit la iniciativa per a l'execució de la urbanització dins del 
termini previst per a aquesta execució. L'ajuntament, que ha de resoldre la sol·licitud en 
el termini de dos mesos, o bé ha d'acordar el canvi de modalitat o de sistema d'actuació, 
o bé adoptar alguna de les mesures per garantir l'execució de la urbanització que preveu 
l'apartat 1.” 
 

ii. Dels informes emesos pel secretari de l’Ajuntament i l’arquitecte dels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de 
Mollerussa, esmentat en l’antecedent ii, es conclou que: 

 
Segons es desprèn de l’escrit presentat per sol·licitar el canvi de sistema d’actuació fixat 
al POUM pel PMU-01, l’origen de la petició cal buscar-la en les molèsties que l’activitat 

AGRUSA causa a diferents habitatges ubicats a les proximitats d’aquesta empresa. 
Considerem que en funció de tot allò exposat en els respectius informes, no es donen al 
nostre parer les circumstàncies urbanístiques que aconsellin considerar favorablement la 
sol·licitud de declaració d’incompliment del deure a urbanitzar i de canvi de sistema. 
 
I es que dels esmentats informes es desprèn que per poder parlar de l’incompliment de la 
obligació d’urbanitzar, s’hauria d’haver formulat i aprovat definitivament el pla de millora 

urbana, el qual hauria de fixar el pla d’etapes i els terminis d’execució de les obres 
d’urbanització incloses en el pla d’etapes, i en cas que aquest s’incomplís si que estaríem 
davant del supòsit previst a l’art 186. 
 
Entenem que el que procediria en aquest cas és resoldre, dins del marc de la legislació 
sectorial aplicable en matèria d’activitats, la problemàtica generada per les possibles 
molèsties generades per l’activitat d’AGRUSA. 

 
Recordem a l’Ajuntament de Mollerussa la necessitat que, d’acord amb allò establert a la 
legislació urbanística, es procedeixi a l’actualització / revisió de l’Agenda del POUM vigent, 
atès que s’ha superat el termini de vigència establert a la legislació urbanística. 

 
iii. En el cas que ens ocupa,  les mesures a adoptar son les previstes a l’article 82.2 i 3 de la 

LUC que expressament diuen que 2. Els plans parcials urbanístics referits a sectors 
delimitats prèviament, els plans especials urbanístics i els plans de millora urbana s'han 
de formular en els terminis que fixin el pla d'ordenació urbanística municipal, el programa 
d'actuació urbanística municipal o les normes de planejament urbanístic. En el cas que els 
plans a què es refereixen els apartats 1 i 2 no es redactin en els terminis establerts, el 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques pot disposar que siguin 
redactats per la Direcció General d'Urbanisme, si els òrgans competents incompleixen el 

requeriment pertinent. 
 

En virtut dels fets i fonaments de Dret exposats, així com dels informes que consten a 
l’expedient, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el 

Decret de l’alcaldia número 2019/358 de 21 de juny i a proposta de la Regidoria 
d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Senyor S.R.S.F., en representació dels 
veïns i veïnes dels números 78 a 94 del Carrer Lluís Companys de Mollerussa, en atenció als 
fonaments de Dret exposats en la present resolució.  
 
SEGON.- Acordar iniciar els tràmits necessaris perquè, d’acord amb la legislació urbanística, 
es procedeixi a l’actualització / revisió de l’Agenda del POUM vigent en l’actualitat, atès que 

s’ha superat el termini de vigència establert en el mateix.  
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TERCER.- Notificar la present resolució a tots els interessats que apareguin en l’expedient, 
als efectes legals oportuns.  
 
 
 
4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUPORT, COORDINACIÓ 

I EXECUCIÓ DELS ACTES EN EL MARC DE LA MOBILE WEEK MOLLERUSSA. 

EDICIÓ 2020.  
 
La present contractació té per objecte la prestació del servei de suport, coordinació i 

execució dels actes en el marc de la MOBILE WEEK DE MOLLLERUSSSA. Edició 2020, que 
s’organitza juntament amb la Fundació Barcelona Mobile World Capital, en la qual es 
desenvolupen tallers, ponències i activitats.  

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
72600000-6 que que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 

euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els 
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els 

apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
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 d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ESTEVE 
AYMERICH BALGUERÓ amb el CIF: 78067340G, el qual es considera per part de l’òrgan de 
contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa acredita que disposa de la 
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte 

del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
el SUPORT, COORDINACIÓ I EXECUCIÓ DELS ACTES EN EL MARC DE LA MOBILE 

WEEK MOLLERUSSA. EDICIÓ 2020. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de 
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de A.B., E. amb el 
CIF: 78067340G en els termes que es descriuen seguidament: 

 
 La retribució del contracte:  4.132,15 € (IVA inclòs). 
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El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la 

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

 La durada de la prestació:  
 
La durada de la prestació serà coincident amb la celebració de la MOBILE WEEK 
MOLLERUSSA. EDICIÓ 2020 i finalitzarà el 31 de març de 2020. 

 
 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.” 
 
 

5. CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. 
ANUALITAT 2020. 

 
Exposició de fets: 

En la data 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor de 

serveis que té per objecte la gestió i el seguiment de mitjans de comunicació durant 
l’anualitat 2020.  Practicada la notificació de l’acord d’adjudicació a l’empresa MY NEWS, SL, 
aquesta ha posat de manifest l’existència d’una errada material de transcripció en l’import 
del contracte. 

Fonaments de dret: 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els  errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que: 
“La competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les 

disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
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: 
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Primer. Rectificar l’errada material de transcripció que s’ha posat de manifest en l’acord 
d’adjudicació del CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. ANUALITAT 2020, en els termes següents:  
 
On hi diu: 
 
 Retribució del servei: 5.236,50 € (IVA inclòs). 

 

Ha de dir: 

 Retribució del servei: 5.263,50 € (IVA inclòs). 

 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, i donar-ne trasllat als serveis 
municipals comeptents amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.” 

 
 
6. COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM.: 2544-25-2019. 

DESCRIPCIÓ: SUPERMERCAT D’ALIMENTACIÓ AMB APARCAMENT EXTERIOR. 
EMPLAÇAMENT: PL. MANUEL BERTRAN, 10, LOCAL 1. TITULAR: MMGR. 

 
 

En data 22 de maig de 2019 la Sra. G.R., M.M., presenta la comunicació per a l’exercici de 
l’activitat de supermercat d’alimentació amb aparcament exterior a la plaça Manuel Bertran, 
10, local 1. Després de realitzar els tràmits de suficiència de l’expedient i les obres 
necessàries per a l’obertura de l’establiment presenten el corresponent certificat tècnic. 

 
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 de l’exercici de l’activitat següent: 
 
Número d’expedient: 2544-25-2019 

Titular: G.R., M.M. 
Denominació: supermercat d’alimentació amb aparcament exterior 
Emplaçament: plaça de Manuel Bertran, 10, local  
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  

 

“INFORME RESOLUCIÓ:  
 

TITULAR:                G.R., M.M.  

ACTIVITAT:            SUPERSERVEI D’ALIMENTACIÓ AMB APARCAMENT EXTERIOR  
EMPLAÇAMENT:       Plaça Manuel Bertran núm. 10 local 1       Mollerussa 
EXPEDIENT:            2544-25-2019   

 

NOVA ACTIVITAT  X                  AMPLIACIÓ                    CANVI DE NOM  X            
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En el T.M. de Mollerussa, el dia 13 de febrer de 2020 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 

municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient 
municipal 2544-25-2019 tramitat en règim de comunicació d’activitats.  
Es comprova favorablement el projecte redactat per Jordi Lorente Garcia núm. 2019906998 
de 22.05.2019, modificat i aportat a l’ajuntament en data 09.07.2019, així com la certificació 
tècnica signada per per Jordi Lorente Garcia núm. 2019906998 de 22.05.2019. 
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 07.06.18 de caràcter favorable. 
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre 

Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de 
l’Agència de Protecció de la Salut. 
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les  següents 

prescripcions: 
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 

segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en 
dB(A) 
 

Ld(7 h – 21 

h) 

Le(21 h – 23 

h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

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

existents 

60 60 50 

 
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  

segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25 

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 

- Residus:  

o envasos de plàstic, paper, cartró i altres domèstics: dipositar en 

contenidors municipals de recollida selectiva. 
o Orgànics: containers propis magatzematge i recollida. 
o residus d’origen animal i decomisos: magatzematge refrigerat i recollida 

a través d’empresa gestora autoritzada. 
- Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal. 
- Enllumenat de la zona d’aparcament exterior d’acord amb la normativa de 

contaminació lluminosa. 

- La superfície de venda de l’establiment és de 299,08 m2 segons projecte tècnic 
presentat. 
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- L’activitat ha d’estar convenientment sectoritzada respecte altres usos 

residencials veïns. 
- En cas que el magatzem tingui càrrega de foc superior a 425 Mj/m2 caldrà 

aplicar mesures contra incendis segons CTE-SI. 
- Els passadissos de l’àrea de venda hauran de tenir una amplada mínima de 1,4 

m. 
- Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal·lacions amb reglamentació 

específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa tensió, 

frigorífica, climatització, etc. 
- Senyalització de l’accés a la zona d’estacionament de clients segons informe 

Policia Local de 12.07.2019, amb prohibició d’aparcar en tot el tram de la 

Travessia Domènec Cardenal. 
- Zona de càrrega i descàrrega de mercaderies dins l’aparcament propi en horari 

de botiga tancada per no interferir trànsit amb els clients. Horari de descàrrega 

de 7:00-21:00 h autoritzat segons OOMM de sorolls. 
- Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui. 
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“ 

 
 
7. RENOVACIÓ ADAPTACIÓ HORARI LABORAL Sra. ACS. 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2019 es va aprovar l’adaptació de 
l’horari laboral de la Sra. C.S., A., integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest 
Ajuntament, per necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar, amb una vigència d’un 
any, sens perjudici que pugui ser renovat prèvia sol·licitud.  
 
Atès que la Sra. Anna Calvís Solé ha presentat sol·licitud [RE 2020/1674], en què demana la 

renovació de l’adaptació de l’horari laboral per necessitats de conciliació de la vida laboral i 
familiar. 
 
Atesa la normativa aplicable al respecte: 
 
 Acord-Conveni de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de 

Mollerussa. Art. 5è. 
 Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria de l’Estat d’Administracions 

públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del 
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics (art. 
2.4 i art. 8) 

 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. Art. 299 

 
Davant l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Renovar l’adaptació de l’horari laboral a la Sra. C.S., A., d’acord amb les necessitats 

de conciliació de la vida laboral i familiar.  
 
Segon. La jornada laboral podrà establir-se, en determinats moments de l’any, entre les 

8:00 hores i fins les 9:30 hores per a l’entrada i entre les 15:30 hores i fins les 18:00 per a 
la sortida.  
 
Tercer. L’acord tindrà una vigència d’un any, a partir de l’aprovació per la Junta de Govern 
Local, sens perjudici que pugui ser renovat prèvia sol·licitud.  
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Quart. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals 

oportuns i lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal 
perquè en tinguin constància.   
 
 
 
 
8. SOL·LICITUD COMUNITAT GENERAL REGANTS DELS CANALS D’URGELL, EN 

QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 6 
DE MARÇ DE 2020 

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. R., A., en representació de la Comunitat 
General de Regants dels Canals d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar el Teatre 
l’Amistat per realitzar-hi la 19a. Jornada “Reg i Futur”, el proper dia 6 de març de 2020. 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  

 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 14.02.20 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta 
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, la utilització de la 
sala del Teatre l’Amistat el dia 6 de març, durant el matí, per realitzar-hi la 19a. Jornada 
“Reg i Futur”. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

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

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

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

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

substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

l’ incompliment. 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 
Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

Condicions específiques: 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 

seguretat en els actes.  
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes 

d’emergència. 

 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis 
 Tenir assegurança R.C. 
 Respectar aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria tècnica de 

protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta. 
 Prohibit fer foc i fumar a l’interior de la instal·lació. 
 En cas d’emergència, seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

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

Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 

9. SOL·LICITUD COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 13 DELS CANALS D’URGELL, 
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UNA SALA DE L’AMISTAT EL 
DIA 16 DE MARÇ DE 2020 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels 
Canals d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar una sala de l’Amistat el dia 16 de 

març, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió informativa. 
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 

competents en matèries extraordinàries amb data 12.02.20 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta 
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a la Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, la utilització 
de la sala 5 de l’Amistat el dia 16 de març, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió 
informativa. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 

qual se sol·licita l’ús. 
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara 

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

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

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

substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

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

l’ incompliment. 
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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: 

 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 
seguretat en els actes.  

 Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del Teatre 

l’Amistat. 

 Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 

 Aportar pòlissa i rebut RC 

 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

 Respectar aforament total. 

 En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat 

 En cas d’emergència trucar al 112 

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

 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 

10. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL 
SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT 

 
FETS 
 

I. En qüestió de 20 anys la població de Mollerussa ha experimentat un creixement 

demogràfic important. En concret, l’any 1998 hi havia una població de 9.447 
habitants i a dia d’avui les últimes dades registrades apunten els 14.740 habitants. 

 
II. D’aquest total d’habitants, 2055 persones són persones grans (és a dir, estan per 

damunt dels 65 anys), i si a aquesta realitat li sumem l’augment de l’esperança de 
vida, que a dia d’avui té una mitja de 83,5 (80,7 els homes i 86,2 les dones), podem 
constatar el fet que a dia d’avui el procés d’envelliment ha canviat en totes les seves 

estructures i patrons de comportament. 
 
III. Durant l’etapa de la vellesa s’acostuma a viure bastantes pèrdues, en molts casos no 

només estan associades a una mort, sinó també a totes les pèrdues vitals que són 
especialment acumulatives a partir dels 65 anys (salut, feina, autonomia, la llar, 
forma de vida, etc.). 
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IV. A la població de Mollerussa, a través d’un estudi fet pel programa “No et Quedis a 

Casa” durant el 2018, s’observa que hi ha un % elevat de persones que estan 
passant per un procés de dol, en molts casos crònic i no resolt. Per a que ens podem 
fer una idea, el perfil més comú d’envelliment que es troba a la població de 
Mollerussa a dia d'avui és ser dona, d’entre els 75 i 84 anys, viuda, que viu sola i que 
els seus fills viuen lluny.  

 
V. En molts casos, aquestes persones no saben com fer front al sentiment de buit i de 

soledat que senten quan es queden vidus/viudes, o es troben en una altre situació de 
dol per la pèrdua d’un ésser estimat. Això repercuteix directament al seu estat 
d’ànim, fins al punt en que deixa de fer aquelles activitats que la vinculen a la 

comunitat i potencien la seva xarxa social. 
 
VI. Davant d’aquesta realitat, com a societat tenim el deure de crear noves polítiques 

que promoguin sinergies intercomunitàries i que facilitin la vida a les persones. 
 
VII. És per això, que a través d’unes tertúlies anomenades “Digues la Teva” que 

organitza el programa “No et Quedis a Casa” i les entrevistes realitzades als 
ciutadans de Mollerussa i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les 
persones es valora incloure a la ciutat un servei d’acompanyament al dol. 

 
Aquest conveni té per objecte oferir a totes les persones de més de 65 anys de Mollerussa un 

servei d’acompanyament especialitzat en el dol i la pèrdua, realitzar conferències, xerrades i 
exposicions oberts a tota la comunitat que ofereixin eines i recursos per la gestió d’un dol, 

informar i psicoeducar a la població per a la realització d’un sol saludable, previndré la 
vulnerabilitat de les persones grans, millorar la qualitat de vida dels ciutadans en risc 
d’aïllament social i finalment, millorar la salut mental positiva i el benestar de la població. 
                                                                                                                                                           

Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni. 

Vist l’informe de Secretaria General en data 19 de febrer i la Retenció de Crèdit en data 20 

de febrer de 2020. 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals 
formalitzar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic 
com privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic 
que tinguin encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas 
prevegi la disposició que ho reguli. 

 

2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció dels següents 

 

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

 
Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL 
SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT. 
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Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa. 

 
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació 
pressupostària adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2020 per a l'execució del 
present conveni, d'acord amb el següent detall: 
 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2020   04.2310.2279907     1.210,00 € 

 
Quart. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. alcalde, tan àmpliament com 

en dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord. 
 
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 

 
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a 
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de 
Transparència de l'Ajuntament). 
 
Setè. Notificar el present acord al Servei de Suport al Dol de Ponent, als efectes oportuns i 

donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

“ANNEX 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia ____ de febrer de 2020 

REUNITS 

D’una part ************* amb DNI ********* en nom i representació del SERVEI DE SUPORT AL DOL 

DE PONENT, amb domicili C/ SANT JOAN Nª28, ENTRESOL SEGONA 25300, TÀRREGA (Urgell). De l’altra, 

el Sr. Marc Solsona i Aixalà, amb DNI núm. ********* en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA amb domicili a la plaça de l’Ajuntament, 2 de Mollerussa (25230) amb NIF P-2517200-H 

en qualitat d’Alcalde, facultat expressament per a aquest acte per acord de la Junta de Govern. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se en aquest acte i, 

EXPOSEN 

I.- Que el “No et Quedis a Casa” és un programa impulsat per l’Ajuntament de Mollerussa que neix amb 

l’objectiu de prevenir les situacions de vulnerabilitat oferint a les persones grans suport, assessorament i 

acompanyament durant la etapa de la vellesa. És un acompanyament a la carta que passa per conèixer 

a la persona en tots els àmbits de la seva vida i vehicular-la en funció de la seva necessitat als serveis ja 

existents de la població. L’Amic de la Gent Gran, és la figura de referència del programa qui atén a les 

persones i paral·lelament impulsa el treball i la coordinació amb les entitats del municipi amb el fi de 

poder treballar de forma transversal i unitària. 

II.- Que el Servei de suport al dol de Ponent és una entitat sense ànim de lucre amb els Estatuts 

Generals aprovats i registrats com a entitat amb número de registre 3113-J/ que ofereix serveis 
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d’acompanyament en el dol i al final de vida amb professionals especialitzats en la matèria, creada l'any 

2002 a Tàrrega. Com a associació, està inscrita al registre del Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya amb el número 3113-J/3, al registre municipal de Lleida amb el número 559 i al registre 

municipal de Tàrrega amb el número 121. El Servei de suport al dol de Ponent forma part de FeSalut, 

Federació d'Entitats per a la Salut de Lleida, de la Taula de Salut Mental Urgell-Segarra, del Grup d’Acció 

Social del Sempre Acompanyats de Creu Roja i d'AGENTA, agrupació d'entitats de Tàrrega.  

 

III.- Que els dos programes tenen en compte que la qualitat de vida de les persones està determinada 

pel seu estat de salut emocional, entre altres, i busquen abordar les seves necessitats d’una manera 

holística, posant especial èmfasis amb els processos de dol que viuen les persones grans.  

IV.- Que l’acompanyament al dol és important per a poder gestionar de la millor manera possible els 

processos de pèrdues que viu l’ésser humà, oferint els recursos i les eines necessàries per a la realització 

d’un dol saludable. D’aquesta manera, tant el programa “No et Quedis a Casa” com el Servei de suport 

al dol de Ponent pretenen prevenir totes aquelles situacions de vulnerabilitat emocional i aïllament social 

que es puguin donar.  

V.- Que la informació i Psicoeducació a la població tenen un paper fonamental per a la construcció d’una 

comunitat cuidadora i cuidada. És per això que els dos serveis aposten per a l’oferta de xerrades, tallers 

i exposicions obertes a tota la població.  

V.- Que per part del Servei de suport al Dol s’ha constatat que disposar d’un acompanyament 

especialitzat al dol és bàsic per a l’estabilitat emocional de les persones i així, la preservació de la seva 

connexió amb la vida i la comunitat.  

VI.- Que des del “No et Quedis a Casa”, s’ha constatat també que poder disposar d’una figura de suport 

i d’acompanyament és facilitar la vida de les persones, previndre situacions de vulnerabilitat i millorar la 

seva qualitat de vida.  

VII.- És per això, que amb unes fites d’intervenció molt similars es proposa treballar de forma conjunta 

per tal de ser més eficaços i efectius en els objectius que es volen aconseguir exposats prèviament. 

I amb aquest fi les parts compareixent, amb les respectives representacions ostentades i reconeixent-se, 

mútuament, plena capacitat jurídica i d’obrar, convenen les següents estipulacions. 

ESTIPULACIONS 

PRIMER.- Objecte 

a) L’Ajuntament de Mollerussa i el Servei de suport al dol de Ponent formalitzen aquest conveni de 

col·laboració amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans del municipi a 

través d’oferir a les persones grans un acompanyament al dol proper i freqüent sempre que ho 

requereixin i d’oferir a tota la comunitat conferències, tallers i exposicions relacionats amb el dol 

saludable per tal de donar les eines i els recursos necessaris per a la bona gestió del dol. 
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b) En aquesta primera fase, s’oferirà el recurs de suport al dol per a les persones grans de Mollerussa 

(Persones de més de 65 anys, pensionistes i/o pre-jubilades empadronades a la ciutat de 

Mollerussa). L’accés al recurs es farà mitjançant derivació a través del programa “No et quedis a 

casa”.  

 

 SEGON.- Utilització espai  del CENTRE CULTURAL I BIBLIOTECA COMARCAL 

a) Per a facilitar que el Servei de suport al dol de Ponent pugui desenvolupar les activitats comunitàries 

consistents en la realització de conferències, l’Ajuntament de Mollerussa posa a la seva disposició la 

biblioteca comarcal Jaume Vila situada al c/ Ferran Puig, 15 de Mollerussa i que reuneix les 

condicions tècniques necessàries per a la realització de les conferències. 

b) Atès que al lloc on es realitzaran les conferències és una biblioteca comarcal,  els termes d’aquesta 

ús al “Servei de suport al dol de Ponent” no és en exclusiva i en qualsevol horari, sinó només per als 

dies, les hores i en les condicions que queden establertes en el punt número cinc d’aquest conveni , 

i que en cap cas no han d’afectar els altres usos i compromisos del CENTRE CULTURAL ni DE LA 

BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA.  

 

TERCER- Ús  de la sala 5 de l’AMISTAT 

c) Per a facilitar que el Servei de suport al dol de Ponent pugui desenvolupar les teràpies individuals 

consistents en l’acompanyament psicològic a les situacions de dol i la pèrdua, l’Ajuntament posa a la 

seva disposició  la SALA NÚMERO 5 DEL TEATRE L’AMISTAT, situat a la plaça 1 d’octubre de 

Mollerussa, que reuneix les condicions tècniques necessàries per a la realització de les teràpies.  

d) Atès que al lloc on es realitzaran les conferències és un TEATRE i que “l’AJUNTAMENT” l’utilitza per a 

realitzar-hi diferents activitats culturals, els termes d’aquesta cessió d’ús al “Servei de suport al dol 

de Ponent” no és en exclusiva i en qualsevol horari, sinó només per als dies, les hores i en les 

condicions que queden establertes en el punt número cinc d’aquest conveni , i que en cap cas no 

han d’afectar els altres usos i compromisos de l’AMISTAT.  

e) En el cas excepcional que la sala 5 del teatre l’Amistat no estigui disponible, l’Ajuntament oferirà al 

Servei de suport al dol de Ponent una de les sales del Casal Municipal per a la Gent Gran, situat al c/ 

Joan Burniol número 5. 

 

QUART.- Condicions Tècniques 

a) Serà l’Amiga de la Gent Gran, figura de referència del programa “No et Quedis a Casa” impulsat per 

l’Ajuntament de Mollerussa qui en aquesta primera etapa s’encarregarà de presentar el nou servei a 

les entitats que treballen amb gent gran a Mollerussa.  

b) El servei específic del dol està destinat en un inici a les persones grans empadronades a ciutat de 

Mollerussa.  

c) Paral·lelament a l’atenció a les persones grans si hi ha alguna demanda per part d’altres 

departaments de l’Ajuntament s’atendrà la demanda.  
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d) En cas que existís una situació traumàtica a la població de Mollerussa s’oferiria als ciutadans 

implicats l’atenció.  

e) Les persones que requereixin d’atenció i acompanyament es posaran en contacte amb l’Amiga de la 

Gent Gran, qui s’encarregarà de fer la vehiculació i enllaç amb el/la professional del Servei de suport 

al Dol encarregat de realitzar les teràpies individuals i grupals.  

f) Prèviament a qualsevol teràpia, l’Amiga de la Gent Gran realitzarà una petita trobada de presentació 

entre la persona gran i el professional de referència del servei de suport al dol de Ponent. És a 

través de la trobada i de la firma del document de protecció de dades per part de la persona 

interessada que es podrà iniciar el servei.  

g) Un cop s’iniciï l’acompanyament el Servei de suport al dol es comprometran a realitzar un seguiment 

continuat amb la persona. 

h) L’Amiga de la gent gran rebrà el feedback de l’evolució de cada usuari/usuària per part del 

professional encarregat de realitzar les teràpies i els seguiments.  

i) Sempre i quan les entitats del territori vulguin realitzar una derivació al servei d’acompanyament al 

dol, hauran de derivar a la persona interessada a l’Amiga de la Gent Gran en una primera fase i de 

forma posterior l’Amiga de la Gent Gran farà d’enllaç amb el Servei de suport al Dol de Ponent. 

 

CINQUÈ.- Desplegament Serveis  

a) Les teràpies individuals es realitzaran a la Sala 5 del teatre l’AMISTAT de Mollerussa el segon dijous 

de cada mes de 10.00h a 14.00h.Aqeuta reserva ja està pactada  per part de l’àrea referent de la 

instal·lació. La persona que atendrà aquest recurs només hi serà les hores que hi hagi programades. 

No es podran rebre visites sense cita prèvia per tal de no interrompre el decurs de cap visita. 

b) El Servei de suport al dol de Ponent ofereix la possibilitat de poder doblar els seus serveis al mes en 

funció de les necessitats que hi hagi sense que impliqui cap cost afegit per a l’Ajuntament de 

Mollerussa. 

c) Les conferències es realitzaran els següents dies a les següents hores en les instal·lació de la 

Biblioteca Comarcal Jaume Vila de la nostra ciutat on prèviament ja s’han fet les reserves amb els 

referents de dita instal·lació:  

- El Camí del dol: 12 març de 2020 a les 19.00h de la tarda  

- Escriptura i lectures terapèutiques: 30 abril de 2020 a les 19.00h de la tarda 

- Com tinc cura de mi en el procés del dol: 11 juny de 2020 a les 19.00h de la tarda 

- Les emocions en el procés d’adaptació: 24 setembre de 2020 a les 19.00h de la tarda 

- Death Café amb gent gran: 9 juliol de 2020 a les 19.00h de la tarda 

- Exposició fotogràfica Buits Plens: 1era 15ena octubre de 2020  

- Xerrada + taller cadira buida. 3 desembre 2020 a les 19.00h de la tarda 

SISÈ.- Divulgació i Promoció  

a) El Servei de suport al dol de Ponent es compromet a difondre la realització de les activitats 

comunitàries a tota la població, a través de fulletons i cartells informatius. 

b) L’Amiga de la Gent Gran, serà l’encarregada d’acompanyar i assessorar el Servei de suport al Dol en 

aquesta tasca i de buscar complicitats amb els serveis que treballen amb gent gran del territori.  
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SETÈ.- Condicions Econòmiques  

a) L’Ajuntament de Mollerussa es fa responsable de les despeses dels serveis professionals que ofereix 

el Servei de suport al dol de Ponent:  

- Teràpies individuals 

- Teràpies grupals 

- Cessió i despeses de l’espai 

- Material de difusió de les xerrades 

 

b) El Servei de suport al dol de Ponent  presentarà una factura amb un import de 1000 iva exclòs, als 

12 mesos de l’aprovació i signatura ( aquest protocol té una vigència de 12 mesos). 

c) La factura s’aplicarà a la partida pressupostària  de la Regidora d’Acció Social i Comunitària 

Ciutadania i Infància , on ja hi ha reserva de pressupost per aquest conveni any 2020- Partida 

0423102279907-“Noet quedis a Casa” 

d) Cap persona usuària d’aquest recurs haurà d’abonar cap quantitat a l’entitat per rebre l’atenció 

d’acompanyament al dol a l’espai de Mollerussa. Les persones usuàries de Mollerussa sí que podran 

lliurement decidir si volen o no fer-se sòcies de l’entitat. També seran lliures de rebre algun servei 

complementari (atenció psicològica, assistència a grups, taller d’artteràpia) realitzats a les seus de 

Tàrrega o Lleida. En aquest cas, és possible que la persona sí que hagi d’abonar el preu del servei.  

 

VUITÈ.- Condicions Legals   

a) Serà a través d’un consentiment informat de protecció de dades validat per els serveis jurídics de 

l’Ajuntament de Mollerussa on les persones autoritzaran que l’Amiga de la Gent Gran pugui donar 

les dades als professionals del Servei de suport al dol de Ponent.  

 

NOVÈ.- Vigència 

a)  El present conveni es podrà renovar anualment, a conveniència d’ambdues parts. Igualment, podrà 

ampliar els seus objectius i finalitats i, si es dona el cas o les necessitats ho fan aconsellable, es 

podrà implementar amb altres àmbits de col·laboració sempre i quan siguin adients a l’objecte 

fonamental. 

b) Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i la durada serà anual, en els termes 

indicats en les clàusules anteriors. 

Els signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període màxim de 

fins a 4 anys, i que al tenir aquest conveni compromisos econòmics les pròrrogues així 

s’expressaran. Tanmateix, aquests compromisos econòmics estaran sempre vinculats a l’existència 

de partida pressupostària anual al respecte. 

c) La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni 

facultarà a l'altra a exigir-ne el compliment efectiu, i en cas que aquest no es produeixi, a la seva 

resolució. 



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

DESÈ- Jurisdicció Competent  

a) Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment i interpretació d'aquest 

Conveni restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA   SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT”              

 

11. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

ESTACIONAMENT CTRA. MIRALCAMP S/N PEL DIA 18 I 25 DE MARÇ DE 2020. 
EXPEDIENT 1599- 56-2020  

 

Es retira de l’ordre del dia. 

12. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD 
D’UTILITZACIÓ DE LA PL. MAJOR PELS DIES 5 I 19 D’ABRIL, 3 I 31 DE MAIG, 
7, 14 I 20 DE JUNY, I 4, 11 I 18 DE JULIOL DE 2020, PER A CONCERTS. 
EXPEDIENT 1599-60-2020  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. V.A., P., en representació de KROSTÓ i 

BODEGA XAREL.LO, en què demana autorització per utilitzar la Pl. Major els dies 5 i 19 
d’abril, 3 i 31 de maig, 7 i 14 de juny, i 4, 11 i 18 de juliol de 2020 des de les 12:30 i fins les 
15:00 h., i el 20 de juny des de les 21:30 i fins les 00:00 h. per a concerts. 
 
També sol·licita 1 tarima i punt de llum. 
 

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 al Sr. Pere Vidal Abello, la utilització  de la Plaça Major els dies 5 i 19 
d’abril, 3 i 31 de maig, 7 i 14 de juny, i 4, 11 i 18 de juliol de 2020 des de les 12:30 i fins les 

15:00 h., i el 20 de juny des de les 21:30 i fins les 00:00 h. per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 

 1 tarima 

 Punt de llum 
 
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, 
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artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 

llicència o autorització municipal prèvia. 

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

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

recreatives, etc...). 

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  
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- Activitat inclosa al 112/2010. 
- Aforament inferior a 100 persones. 
- S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial 
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets 
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. 
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. 
- No servir alcohol a menors de 18 anys. 

- Tenir a disposició una farmaciola i un extintor. 
- Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010) 
- S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones d’aforament 

300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010) 
- En cas d’emergència trucar al 112 

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 

l’execució del previst en aquest acord. 

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

13. XII TROBADA PIANISTES NIVELL PROFESSIONAL. DISSABTE 29 DE FEBRER 
DE 2020 

 

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant 

el curs 2019-2020 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip 

directiu ha proposat participació de l’escola a la participació de l’Escola Municipal de Música 

de Mollerussa Mollerussa a la XII TROBADA PIANISTES NIVELL PROFESSIONAL, es 

realitzarà en el municipi de Lleida el proper dissabte 29 de febrer de 2020. 

La informació relativa a l’activitat, és la següent:  

1.- Adreça: Conservatori de Lleida, Plaça de Josep Prenafeta 

2.- Població: Lleida 

3.- Telèfon: 973 70 06 76 

4.- Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups:  

4 pianistes de Nivell Professional  

5.- Modalitat d’acolliment: No  

6.- Allotjament: No  

7.- Mitjà de transport:  

Alumnes: Cotxes particulars  

Professors: Cotxes particulars de cada professor 

8.- Calendari del Viatge: de 10:00h a 18:00h. 

9.- Professors responsables: IB, JC i MP 

10.- Finançament de l’activitat: Han pagat l’activitat al compte de l’AMPA i aquesta 

s’encarrega de fer l’ingrés. 

 
La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint, 
però, que es contracti una assegurança, que cobreixi viatges en grups i excursions, el dia 
indicat, tant als alumnes com als professors acompanyats. 
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Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dissabte 29 de febrer de 2020, ha de realitzar 

l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació a la XII 

TROBADA PIANISTES NIVELL PROFESSIONAL, que es realitzarà en el municipi de 

Lleida.  

Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució 

i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin 

com a hores de dedicació al centre. 

Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges 

en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants, amb 
la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat. El 
contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del  RDLEG 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’ Educació i a la mercantil 

RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a 
Intervenció de Fons. 
 
 
14. APLICACIÓ DEL PROTOCOL REGULADOR DE LES MESURES CONTRA LA 

POBRESA ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT ECONÒMICA ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I SOREA 
 

Atès que en data  22 de juny de 2016 es va subscriure un conveni  per a la dotació d’un Fons 

de Solidaritat al municipi de Mollerussa per regular la col·laboració entre l’ Ajuntament de 

Mollerussa  i SOREA per tal de possibilitat l’accés de les persones usuàries del servei 

d’abastament d’aigua en situació econòmica precària i situació e vulnerabilitat a  aquest 

Fons. 

Atès que en els pactes del conveni s’estableix una dotació del fons de solidaritat d’un import 

de 8.000,00€,dels quals Sorea en dotarà una quantitat de 4.000,00€ i l’Ajuntament de 

Mollerussa en dotarà la mateix quantitat de 4.000,00€ 

Atès que també es descriu en aquell conveni que SOREA facilitarà  la llista de les persones 

usuàries del servei amb deute pendent. 

Atès que des de l’Ajuntament es va sol·licitar un informe als Serveis Socials de Base del 

Consell Comarcal, en relació al llistat que els hi va aportar SOREA ( llistat  codificat que està 

inclòs en aquest expedient) on es constati la situació de vulnerabilitat dels usuaris/es del 

llistat facilitat per SOREA que tenien deutes  amb factures anteriors a juny de 2018. 

Vist l’informe emès pels Serveis Socials de Base del Consell Comarcal, que s’adjunta a 

l’expedient i que literalment diu: “Que tots els usuaris que consten al document amb factures 

impagades anteriors al juny de 2018, el qual s’adjunta a aquest informe, tots es troben em 

situació de vulnerabilitat”.´ 
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És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats 

delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES2010/358, de 21 de juny, adopti els 

següents ACORDS: 

 
Primer.-Aprovar l’informe  de vulnerabilitat facilitat pels serveis socials de Base del Consell 

Comarcal del Pla d’ Urgell. 
 
Segon.- Aprovar el Pagament dels deutes per subministrament d’aigua potable a domicili a 
favor de la concessionària del servei (SOREA) dels usuaris que figuren en el llistat facilitat als 

serveis socials de base del Consell Comarcal, per un import  total de 7.843,56€.  
 
Tercer- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Pla d’ Urgell  o a la concessionària 

SOREA als efectes oportuns. Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents 
als efectes oportuns.  

 

15. REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT  DIADA DELS AVIS 2020 
 
Atès que  la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància promociona diverses 
activitats, per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania.  Es proposa portar a terme  la 
denominada “ Diada dels Avis 2020” festa  popular  destinada a homenatjar a les persones 
majors de 65 anys de la nostra ciutat i especialment a aquelles persones que compleixen 95 

anys durant  l’any 2020. Aquesta festa popular es realitza a Mollerussa des de fa més de 20 
anys. 
 
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 competent, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar la realització del Dinar popular que es celebra el dia de la Diada dels Avis  
2020 i els tràmits necessaris per a la seva realització.  
 
Segon. Autoritzar el preu  que els participants en el dinar hauran  d’abonar per  poder 

assistir-hi al  Dinar de la Diada dels Avis. 
 
ACTIVITAT    PREU TIQUET DINAR 
Dinar “ Diada dels Avis 2020”  8€  
 
 
Quart.-Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents. 

 

 
16. ACTUALITZACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ QUE PERCEP SOREA, SA PER LA GESTIÓ 

DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 2020. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. G.M., D., en nom i representació de SOREA, SAU, amb 

data 12 de febrer de 2020 per la qual sol·licita revisió de la retribució a aplicar amb efectes 

1r de gener de 2020. 

 

Vist l’estudi justificatiu de l’increment, i atès que l’article 4rt. del contracte de gestió del 

servei de clavegueram de Mollerussa, estableix la revisió de la retribució a l’empresa en 

funció de l’IPC registrat a Catalunya durant l’exercici anterior a la data de la revisió, la Junta 
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de Govern,  de conformitat amb l’informe proposta favorable lliurat per la Intervenció de 

Fons, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:  

 

Primer. Aprovar l’increment de retribució del 1,009%, d’acord amb l’estudi justificatiu, per a 

l’any 2020 en la forma següent:  

 

 54.961,26 €/any x 1,009 = 55.455,91 €/any  

 

Segon. Notificar a SOREA, SA aquest acord amb oferiment dels recursos adients. 

 

17. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 04/2020 
 
Vista la relació núm. 04/2020 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 21 expedients i que importa la quantitat 
1.392,89 €. 

 
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 04/2020, corresponent al període entre els dies 3 al 16 de febrer de 2020. 
  
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.   

 
18. RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 4/2020 
 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2020, que inclou 20 expedients i que importa la 

quantitat 6.922,63 €. 
 
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. 
 

 

19. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 07/2020 
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Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern 

l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del 

Pressupost. 

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 155.642,45 €. 

Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent. 

Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN  factures sense consignació pressupostària, 

s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la 

seva comptabilització. 

Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.-Aprovar la relació de factures número 07/2020, per import global de 155.642,45€. 

Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost 

ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i 

existents.   

20. RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 2/2020 
 
Vista la relació núm. 2/2020 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 21 expedients i que 
importa la quantitat de 21.025,56 €. 
 
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 2/2020, 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. 
 
 

21. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-20-2020 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/1536, de data 03/02/2020, el Sr. C.C., J. sol·licita targeta de resident zona 
blava. 
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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 reuneixen 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 2020, 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. 
 
22. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-21-2020 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/1584, de data 03/02/2020, el Sra. R.A., M.A. 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 reuneixen 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 2020, 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. 
 
 



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

23. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-10-2020 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/1905, de data 07/02/2020, el Sr. P.M., A.  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 reuneixen 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 2020, 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. 
 
24. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

EXPEDIENT 2860-09-2020 
 

Vist l’expedient tramitat per M.N.T. amb DNI *********  per  obtenir una targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el 
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  

 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 
disminució següent: 

 
Titular: M.N.T. 
DNI: ********* 
Núm. targeta:  25137-2020-0009-7333F 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  2/2030 

 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
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25. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

EXPEDIENT 2860-8-2020 
 

Vist l’expedient tramitat per D.S., M.D. amb DNI ********* per  obtenir una targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el 
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  

 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 
 
Titular: D.S., M.D. 
DNI:  ********* 
Núm. targeta:  25137-2020-0008-2981N 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  2/2030 

 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
 
26. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

EXPEDIENT 2860-10-2020 
 

Vist l’expedient tramitat per C.B., T. amb DNI ********* per  obtenir una targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el 
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  
 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 
disminució següent: 
 

Titular: C.B., T. 
DNI:  ********* 
Núm. targeta:  25137-2020-0010-1456E 
Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  2/2025 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
 
27. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-22-2020 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/1994, de data 10/02/2020, el Sr. R.B., N., sol·licita targeta de resident zona 

blava. 
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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 reuneixen 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 2020, 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. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 
 

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la 
necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a 

consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són urgents. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels 
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 
 
 

28.1.- INTERRUPCIÓ DEL CARRER AVINGUDA BALAGUER AGRUSA 
 
ANTECEDENTS 
 
En data de 21 de febrer de 2020 ha tingut entrada per part de l’empresa AGRUSA document 
de compromís d’actuacions i bones pràctiques en l’operativa AGRUSA. 
 

En aquest document entre altres aspectes exposa que: 
 
“Accions relatives a la interrupció del carrer Avinguda de Balaguer. La interrupció del 
carrer es provoca en el moment de descàrrega de la matèria primera a la tolva que té l’accés 
des de l’avinguda de Balaguer. Aquesta interrupció afecta al socis del Club de Tennis 
Mollerussa situat al final de l’Avinguda Balaguer. En els moment de màxima intensitat de 

campanya es produeixin 4 interrupcions diàries d’una durada de 20 minuts per interrupció.  
 
Fa dues campanyes AGRUSA ja va millorar el sistema d’elevadors per disposar de major 
capacitat i reduir el temps d’interrupció. Addicionalment, AGRUSA es compromet a:  



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

 

o Modificar els mecanismes de descàrrega disminuint l’ús de camions i incrementant l’ús de 
tractors (que no bloqueja el carrer) per reduir els temps d’interrupció.  
 
o Modificar els horaris de descàrrega per minimitzar l’impacte de les interrupcions, adequant 
els horaris de descàrrega als perfils d’accés a les instal·lacions per part dels socis del Club de 
Tennis Mollerussa.” 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
El  secretari de l’Ajuntament en data de 27 de febrer de 2020 ha emès informe essent els 

seus fonaments de dret els següents: 
 
Respecte a la càrrega de i descàrrega s’ha de dir que  l’article 55 de ordenança de circulació 

de vianants i de vehicles i d'ús de la via i els espais públics de Mollerussa, en el seu article 55 
expressament diu que: 
 
“1.La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals 
comercials i industrials, d'acord amb l'ordenança corresponent. 
 
2.L'Alcaldia podrà delimitar zones reservades per a que els vehicles destinats al transport de 

mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o 
industrials no permetin fer-ho en el seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure 
utilització o estar sotmeses al règim previst per a l'estacionament amb horari limitat, el qual 
estarà degudament senyalitzat en les zones que sigui d'aplicació i comportarà als seus 
usuaris, el compliment de les següents obligacions: 
 
a) L'Ajuntament podrà determinar per a cada zona de càrrega i descàrrega el temps màxim 

de permanència en la mateixa. Com a norma general, s’establirà un període màxim 
d'estacionament de 30 minuts per vehicle, a excepció d'aquelles zones en què es reguli de 
forma diferent per part dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
b) En aquests casos els usuaris hauran de col·locar, en un lloc perfectament visible des de 
l'exterior del vehicle, un mecanisme que indiqui l'hora d'arribada. 

 
3.Fora d'aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els 
dies, hores i llocs que es determini. 
 
4.Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar totalment ni 
parcialment les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al 
paviment, guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la 

parada. 
 
5.Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran directament de 
la finca al vehicle i en cap cas s'emmagatzemaran temporalment a la via pública. 

 
6.Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls 
innecessaris, i es deixaran nets els espais utilitzats. 

 
7.Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la 
vorera, utilitzant els mitjans necessaris per agilitar l'operació, i sense dificultar la circulació, 
tant de vianants com de vehicles. No està permès descarregar fustes, pedres, ferros o 
d'altres objectes pesants de cop sobre el paviment.” 
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Doncs bé, de l’escrit presentat per l’empresa AGRUSA es desprèn que la mateixa efectua 

operacions de càrrega i descàrrega  en  via pública incomplint el que determina l’esmentada 
ordenança pels següents motiu: 
 

- Que en el lloc on es desprèn del document de bones pràctiques que s’efectua la 
descàrrega, no existeix delimitada cap zona reservada per a que els vehicles 
destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les 
condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho en el seu interior. 

Ni tampoc consta a l’Ajuntament cap document, que determini els dies i les hores 
que en l’esmentat lloc es podran dur a terme operacions de càrrega i descàrrega. 
 

- Els vehicles que fan les operacions de descàrrega ocupen en el lloc que fan la 
descarrega totalment l’avinguda Balaguer, i no solament dificulten la circulació sinó 
que l’ha impedeixen, ja que, el que fan es interrompre la circulació i desviar-la per 

altres rutes alternatives, dificultant així, l’accés als propietaris, socis i clients de les 
finques adjacents a l’avinguda Balaguer: Club de Tennis, SAT N.1596 Nufri i el Sr. 
F.R.E. 
 

Per l’exposat, en el cas que ens ocupa, sense perjudici de l’expedient sancionador que en el 
seu cas es pugui iniciar per incompliment de l’ordenança de circulació de vianants i de 
vehicles i d'ús de la via i els espais públics de Mollerussa, s’han d’adoptar les mesures 

corresponents per tal que l’empresa AGRUSA compleixi l’esmentada ordenança, i que per 
part dels serveis de la policia local de Mollerussa, d’acord amb el que estableix l’article 11.d) 
de la llei 16/1991 de policies locals s'asseguri el compliment de l’esmentada ordenança.” 
 
També es vol posar de manifest que els vehicles que fan les operacions de descàrrega, no 
solament dificulten l’accés als socis del club de tennis, sinó també a altres usuaris  que fan 
ús de les instal·lacions del club de tennis i als propietaris de les finques adjacents a 

l’avinguda Balaguer: SAT N.1596 Nufri i el Sr. F.R.E. 
 
Per tot es proposa que s’adoptin els següents acords: 
 
Primer. No autoritzar a l’empresa AGRUSA operacions de descàrrega a l’Av. Balaguer 24, 
atès que en la mateixa no existeix cap zona habilitada, i les mateixes ocupen totalment 

l’avinguda Balaguer en la part que fan la descàrrega, i no solament dificulten la circulació 
sinó que l’ha impedeixen, ja que, el que fan es interrompre la circulació i desviar-la per altres 
rutes alternatives. 
 
Segon. Ordenar als serveis de la Policia Local de Mollerussa que adoptin les mesures 
pertinents per assegurar el compliment de l’establert a l’article 55 de l’ordenança de 
circulació de vianants i de vehicles i d'ús de la via i els espais públics de Mollerussa. 

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa AGRUSA. 
 
Quart. Notificar el present acord al senyor SRSF en representació dels veïns i veïnes dels 

núm. 78 a 94 del Carrer Lluís Companys de Mollerussa com a part personada en els 
expedients relacionats amb l’empresa AGRUSA. 
 

 

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i trenta 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. 
 
 


