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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 28 de gener de 
2020. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà . 
 
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera. 

 

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

ANTERIOR. 
 

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del 
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió 
anterior a tots els membres de la junta. 
 
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 

s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
2. PRP2021/56 LLICÈNCIES D’OBRES.-  

 

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

358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels 
membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme 
l’expedient que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga salvat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb 
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  

 
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en 
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de 
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot 
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre 
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, 

per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 

d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.  
 
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es 
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 
1.187,57€. 

 
 

            ANNEX I: 
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Sol·licituds d’obres autoritzades 

 
 

 

 

 

 
3. PRP 2021/36 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DRAG 
DISPOSITIU DE RECURSOS PER AGENTS DE POLICIA. ANUALITAT 2021. 

 

Número d’Expedient: 187/2020 
Titular/peticionari: S.M., M.P. 
Emplaçament: C/ DARDANELS, 7 

Tipus d’obra: Adequació edifici existent per a habitatge i retranqueig façana . 
ICIO: 710,71 
Taxa: 355,36 

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

Número d’Expedient: 3/2021 
Titular/peticionari: A., A.R. 
Emplaçament: C/ PONENT, 2  1 1 
Tipus d’obra: Canvi de paviment i revestiments de cuina i bany i pintat de 

paraments. 
ICIO: 60,00 

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

  

Número d’Expedient: 8/2021 

Titular/peticionari: M.C., A. 
Emplaçament: PASSEIG LA SALLE 3, 3 2 
Tipus d’obra: Canvi revestiments ceràmics de la cuina. 
ICIO: 8,00 
Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

Número d’Expedient: 9/2021 
Titular/peticionari: P.R., R. 
Emplaçament: CARRER LA CREU, 11 
Tipus d’obra: Arranjament rajoles sòcol façana. Façana 
ICIO: 0,00 

Taxa: 0,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 
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L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de manteniment i assistència 
tècnica del Programa informàtic “DRAG” Dispositiu de Recursos per Agents de Policia, la 

llicència d’ús del qual va ser adquirida a l’empresa propietària del codi font DRAGLIC, SL 
durant l’exercici anterior, conjuntament amb la seva actualització i manteniment. 

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 

72000000-5 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’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’estat certificada per part de la Intervenció de fons. 
  

Vist el pressupost presentat per part DRAGCLIC, SL amb el CIF: B65001893, justificant 
l’òrgan de contractació que és l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del 
contracte, atès que la mateixa és propietària intel·lectual del codi font de l’aplicació DRAG i 

per tant no és permès la manipulació del mateix per tercers. Així mateix, s’ha constatat que 

l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària, conforme 
estableix l’art. 131.3 de la LCSP. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en ús de les facultats que m’han estat 
delegades, RESOLC: 

Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS que té per objecte el 
MANTENIMENT I  L’ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DRAG 
DISPOSITIU DE RECURSOS PER AGENTS DE POLICIA. Simultàniament, aprovar la 
despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost 
municipal. Núm. RC:220210000103 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR a favor de DRAGCLIC, SL amb el CIF: 
B65001893, en els termes i condicions que es detallen seguidament: 

 Preu del contracte: 3.605,90 € (IVA inclòs)  
 
Preu servei manteniment i suport tècnic: 248,34 € IVA exclòs x 12 mesos = 2.980,08 € 

+ 21% IVA = 3.605,90 € (IVA inclòs). 
 
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació dels serveis en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent. 

 
 Durada del contracte: 
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La durada del contracte s’estableix pel termini de quatre mesos amb efectes des del dia 
01 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021. 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  
 

El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, 

per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  

 

 Formalització del contracte:  
 

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 

incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 

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

de la LCSP. 

 

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 

informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  

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

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

 

4. PRP 2021/59 CONTRACTE DE DONACIÓ DE DOCUMENTS DEL SR. JRB, A 

L’ARXIU DE MOLLERUSSA. 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2020, el Sr. R.B., J., propietari d’un conjunt de 
materials i documents que, a criteri de l’arxiver municipal es considera d’interès per a la 
col·lectivitat, pel seu valor informatiu i cultural, va manifestar de forma expressa la voluntat 
de fer-ne donació a títol gratuït a favor de l’Arxiu Municipal de Mollerussa. Així mateix va 
expressar que la cessió abastava, alhora, els drets d’explotació per a facilitar-ne la 

utilització. 
 
S’incorpora annex amb la relació i descripció breu de la documentació inventariada. 
 
Consideren convenient afavorir la preservació i divulgació dels documents mitjançant la seva 
incorporació a l’Arxiu municipal i permetre que compleixin una funció social d’acord amb el 

seu interès; vist l’informe favorable lliurat per l’arxiver municipal i l’informe jurídic de 
secretaria respecte la modalitat contractual, i entenent la procedència de l’acceptació, la 
Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar la donació simple entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Sr. R.B., J., 
mitjançant el qual aquest cedeix en propietat i a títol gratuït els documents que es descriuen 
en document annex. En relació als drets de propietat intel·lectual, el Sr. R.B., J. autoritza 

expressament a l’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant l’Arxiu Municipal, els actes de 
reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la posada a disposició per mitjà de la 
xarxa Internet, que siguin necessaris per a les finalitats de servei públic pròpies de l’arxiu 
municipal de Mollerussa. Aquesta autorització no es limita temporalment ni territorialment. 
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Segon.- Aprovar la formalització d’un contracte de donació simple en base a les següents 

disposicions: 
 
1.- L’Arxiu Municipal de Mollerussa assumeix les obligacions següents: 
 
a) Custodiar els documents a l’Arxiu  i assumir les despeses de conservació i, si escau, 

restauració. 
b) Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització. 

c) Identificar el conjunt de documents amb el títol col·lecció Sr. Josep Ripoll  i de 

tractar-la com a una unitat. 
d) Fer constar la pertinença de cada un dels documents a la col·lecció esmentada en 

qualsevol acte de comunicació o ús. 
e) Obrir els documents a la consulta pública. 
 
2.- Aquest Fons Documental es destinarà a l’Arxiu de Mollerussa, en l’àmbit de titularitat 

pública municipal, i es conservarà d’acord amb les condicions i instal·lacions homologades. 
 
Tercer.-  Es fa constar de forma expressa, la plena acceptació de l’Ajuntament de 
Mollerussa de la donació indicada i en els termes exposats. 
 
Quart.- Autoritzar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a 

desplegar aquests acords i formalitzar el contracte que es pugui correspondre. 
 

------------------------- 
 

ANNEX: 

 
RELACIÓ DELS DOCUMENTS QUE EL SR. R.B., J. CEDEIX EN DONACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA: Enumeració dels documents. 
 
1. 27 plafons de diferents mides de 2 exposicions sobre el Canal d’Urgell i l’Amistat. 

1.1. Amistat: 
4 plafons de carrers de Mollerussa 
5 plafons de còpies de documents 
8 plafons d’imatges de socis (últim ball de l’Amistat) 

1 plafó de treballadors 
1 plafó dels presidents de l’Amistat 

1.2. Canal d’Urgell 
8 plafons de documents del Canal i túnel de Montclar 

2. 40 reproduccions de mida A3 de postals i fotografies de principis del segle XX de 
    diferents carrers de Mollerussa 

3. 6 capses A3 plenes de reproduccions de fotografies de mida A3 de temàtica diversa: 
    Amistat, canal d’Urgell, canal auxiliar, pagesia... 

4. 5 capses d’arxiu amb les diferents galerades per l’edició de la Història Gràfica de 
    Mollerussa 
5. 4 capses amb documentació de l’Amistat: catàlegs concurs vestits de paper, i 
    documentació diversa. 
6. 1 volum amb la revista la Semana de 1954 enquadernada (origen biblioteca Amistat) 

7. 400 Reproduccions de fotografies de temàtica diversa 
8. 400 fotografies de temàtica diversa 
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5. PRP2021/45 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
IL·LUMINACIÓ DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT AMB EL COLOR VERD PEL DIA 
4 DE FEBRER DE 2021 PEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER. EXPEDIENT 
1599- 5-2021.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.C., S., en representació de l’AECC JL 

MOLLERUSSA, en què demana autorització per il·luminar l’edifici de l’Ajuntament el dia 4 
febrer de 2021 pel dia mundial contra el càncer. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’AECC JL MOLLERUSSA, la il·luminació de l’edifici de l’Ajuntament amb 
el color verd pel dia 4 febrer de 2021 per a l’activitat descrita. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

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

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

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

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

associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

 
Condicions específiques:  
 
CONDICIONANTS 
-Us obligatori de mascareta. 

-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de la posada en marxa de l’activitat. 
-S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre persones. 
-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 

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

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

6. PRP 2021/46 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1468. EXPEDIENT 2349-3-2021. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 

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

Primer. – Concedir a S.A., N. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les 
condicions següents: 

Número de placa de gual permanent: 1468. 
 Ubicació: Carrer Xavier Montseny, 12 

 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de 
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa 

corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a 
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal. 

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

 
7. PRP2021/47 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1469. EXPEDIENT 2349-4-2021. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 

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

Primer. – Concedir a D.F., J. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 

Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les 
condicions següents: 

Número de placa de gual permanent: 1469. 
 Ubicació: Avinguda Catalunya, 17 

 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 
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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. 

8. PRP2021/48 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1470. EXPEDIENT 2349-5-2021. 

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

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

Primer. – Concedir a Carles Pedrosa Fontanet previ pagament dels drets establerts en les 
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, 
subjectant-se a les condicions següents: 

Número de placa de gual permanent: 1470. 
 Ubicació: Carrer Canigó, s/n (darrere c/Molí, 60) 
 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. 

 
9. PRP2021/49 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1471. EXPEDIENT 2349-6-2021. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus 
membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir a Q.R., J. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 

Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les 
condicions següents: 

Número de placa de gual permanent: 1471. 
 Ubicació: Carrer Ponent, 26. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 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. 

 
10. PRP2021/42 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 1/2021 

/(PISCINA COBERTA) 
 
Vista la relació núm. 1/2021 de devolució d’ingressos indeguts, en concepte de quota 
inscripcions cursos Piscina Coberta, que inclou 38 expedients i que importa la quantitat de 
2.397,69 €. 
 

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 30 d’octubre 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 1/2021, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, per import 

total de 2.397,69 €. 
 
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. PRP 2021/54 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

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

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 1/2021, que inclou 19 expedients i que importa la 
quantitat 2.596,30 €. 
 
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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 

12. ASUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenta cap. 
  
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-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 juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe. 
 

 

 

 


