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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze i trenta minuts del dia 3 de setembre de 2020. A 
la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés 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. 
 
Excussa l’assistència, l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera. 

 

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

ANTERIOR. 
 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del 

decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió 
anterior a tots els membres de la junta. 
 
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 
s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
2. PRP 2020/631 LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient, 
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 

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

 
Primer. Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme l’expedient 
que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i 
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter 
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 
Segon. Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en 

edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de 
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot 
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre 
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, 
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 

d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.  
 

Tercer. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es 
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 
316,70€. 
 

            ANNEX I: 

 
Sol·licituds d’obres autoritzades 
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3. PRP 2020/129 CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL PROJECTE MODIFICAT I 

LIQUIDACIÓ “REFORMA I ADEQUACIÓ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA” (FASE 

1 EXP. 05/2018). 
 
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la 

CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent: 

  

Denominació obra: “Reforma i adequació Ajuntament de Mollerussa” . 

Número d’Expedient: 200/2020 

Titular/peticionari: A.C., F.X. 
Emplaçament: C/ FERRAN PUIG 10 BX 2 
Tipus d’obra: ADEQUACIÓ DE 

LOCAL PER 
ACTIVITAT BAR-

RESTAURANT 

ICIO: 19,70 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

Número d’Expedient: 210/2020 
Titular/peticionari: M.B., J. 
Emplaçament: C/ MOLÍ, 48 
Tipus d’obra: ARRANJAMENT 

DE FAÇANA 

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

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  

Número d’Expedient: 211/2020 
Titular/peticionari: A., A. 
Emplaçament: C/ SANT RAMON 8 A, 2 1 

Tipus d’obra: REFORMA DE 
CUINA I CANVI 
DE FINESTRES 

I PORTES 
ICIO: 190,00 
Taxa: 95,00 

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

Fiança de gestió de residus: 0,00 
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Núm. Certificació:   Núm. MODIFICAT I LIQUIDACIÓ 

Import: 22.008,11,€ 

Exercici econòmic: 2020 

 

Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres el Sr. R.P., X. i el Sr. 

O.P., J. amb el conforme del adjudicatari, BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS, SL 

 

La Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de 
l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució del Pressupost, acorda 
llur aprovació. 
 
4. PRP 2020/609 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

290 EXPEDIENT 2349-15-2020 
 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 
d’entrada  2020/9403 en data 17 agost de 2020  relatiu a la renúncia a la llicència de Gual 
permanent número 290 ubicada a Passeig La Salle, 3  el titular de la qual és B.D., A. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual 

permanent, número 290 ubicada a Passeig La Salle, 3  el titular de la qual és B.D., A. 

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

Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la 
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic 
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que 

correspongui. 

Quart. Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local. 

5. PRP 2020/626 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 
NÚMEROS 1450-1451-1452-1453. EXPEDIENT 2349-16-2020. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 

favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 

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

Primer. Concedir a Agricultores Unidos, SA previ pagament dels drets establerts en les 
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, 
subjectant-se a les condicions següents: 
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 Números de plaques de gual permanent: 1450-1451-1452-1453. 
 Ubicació: Avinguda Balaguer, 24. 

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

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

(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 
 
6. PRP 2020/632 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 55, 57, 60, 61, 62/2020 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern 
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del 

Pressupost. 
 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 219.018,32 €. 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció 55, 57, 60, 61, 62/2020. 

 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la relació de factures número 55, 57, 60, 61, 62/2020, per import global 
de 219.018,32. 

 
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
7. PRP 2020/628 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 9/2020 
 
Vista la relació núm. 9/2020 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 4 expedients i 
que importa la quantitat de 440,04 €. 
 
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària. 

 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en 
la relació número 9/2020, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació 

si procedeix. 
 

Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació. 
 
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 

interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals 
adients. 
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Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

8. PRP 2020/629 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 5/2020 
 
Vista la relació núm. 5/2020 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 1 expedient i que 
importa la quantitat de 3.778,18 €. 
 
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 5/2020, 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. 
 

9. PRP 2020/630 RELACIÓ ANUL·LACIONS DE TAXES (OAGRTL) 2/2020 
 
Vista la relació núm. 2/2020, d’anul·lacions de liquidacions de taxes quina recaptació està 
delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació, que inclou 4 expedients i que importa la quantitat de 548,96 €. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a 

la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients 
inclosos en la relació número 2/2020. 
 
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 

liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació. 

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

adients. 
 
Quart. Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de 
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Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.   
 

10. PRP 2020/627 MERCAT SETMANAL 2020 PADRÓ SETEMBRE 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
11. 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: 
 
11.1.- PRP 2020/634 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 8/2020 
/(PISCINA COBERTA) 
 
Vista la relació núm. 8/2020 de devolució d’ingressos indeguts, en concepte de quota 

inscripcions cursos Piscina Coberta, que inclou 226 expedients i que importa la quantitat de 
13.442,42 €. 
 
Atès que per circumstàncies de força major es van suspendre les activitats en els 
equipaments municipals, entre ells a la Piscina Coberta a partir del 13 de març de 2020. 

 
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària. 

 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en 
la relació número 8/2020, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, per import 
total de 13.442,42 €. 

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

 
11.2.- PRP 2020/635 SOL·LICITUD SR. DAVID MIRANDA, EN REPRESENTACIÓ DEL 

QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN 
CONCERT A L’ESPAI DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2020  
 
Vista la petició presentada pel Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en què 
demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 6 de setembre, 

durant dos hores a partir de les 12.00h, per realitzar-hi un concert respectant estrictament 
les mesures de seguretat per la COVID-19, aforament limitat i havent de reservar 
l’assistència amb grups de 10 persones com a màxim i mantenint la distància de seguretat, 
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amb zona separada de fumadors habilitada per poder complir els 2 metres de separació, 
sense zona de ball i respectant els nivells sonors adequats. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 02.09.2020 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. M., D.,, en representació del Quiosc Bar Piscines, en 
què demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 6 de setembre,  

de les 12.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi un concert. 

 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS 
 COVID 19. S’adjunta protocol per a Restauració i protocol per sector d’arts 

escèniques i musicals. 
 Complir la RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost (el termini de la mateixa és 

de 15 dies), per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per 
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, on prohibeix es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu 
persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic i on la seva activitat es troba 
inclosa en en restriccions de no poder fer taules de més de 10 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. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que 

afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 
 Activitat inclosa al 112/2010. 
 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. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del 

material facilitat. 

 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
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I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinc minuts, per Ordre del Sr. 

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

 


