AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 18 de febrer de
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, amb
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Actua de Secretària acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
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.

PRP2021/78 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ INICIAL DE BÉNS I
DRETS AFECTATS PER L’OCUPACIÓ DIRECTA ANTICIPADA DELS TERRENYS
SITUATS DINS DEL SUBD-01 “ELS MERLETS NORD” I SUBD-04 “ELS MERLETS
SUD” DESTINATS A L’AREA BÀSICA POLICIAL I AL VIAL NORD

Fets
1. Que és d’interès general pel municipi de Mollerussa poder actuar de manera anticipada en
l’adquisició dels terrenys situats al costat est de la carretera LP-3322, de Mollerussa a
Linyola, entre el cementiri municipal i la Ronda Nord, per tal de ficar a disposició de la
Generalitat de Catalunya el sòl d’equipaments adequat per a l’emplaçament de les
instal.lacions de la nova Àrea Bàsica Policial del Pla d’Urgell-Les Garrigues del cos de Mossos
d’Esquadra.
2. Que amb aquesta finalitat l’Ajuntament de Mollerussa va tramitar la modificació del
POUM, relativa a la definició d’un equipament vinculant dins de l’àmbit del SUBd-01 i un
ajust de superfícies entre el SUBd-01 i el SUBd-04, la qual va aprovar-se definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per acord de data 19 de febrer de 2015, i es va
publicar al DOGC 6863 de data 4 de maig de 2015, i es jutificava pel fet que els terrenys
situats a la cruïlla de la carretera de Borges-Mollerussa-Linyola (LP-3322), amb la futura
Ronda Nord tenien un caràcter estratègic derivat de la seva alta accessibilitat que es
potenciaria quan la Ronda Nord, les obres de construcció de la qual ja s’havien iniciat,
s’haguessin completat, cosa que ja es posava de manifest per la concentració d’equipaments
que s’hi havien anat ubicant (cementiri municipal, tanatori municipal, caserna dels bombers,
aparcament de camions...). Altrament, a banda del cementiri, la resta d’equipaments tenien
una projecció supramunicipal o comarcal.
3.De manera que l’interès públic de la modificació ha de permetre actuar de manera
anticipada en aquests terrenys per tal d’adquirir-los i cedir-los a la Generalitat de Catalunya
per ubicar-hi una infraestructura i un servei que transcendeixen l’àmbit municipal i
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comarcal: l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Les Garrigues. Es per això que, s’entén
plenament garantit l’interès públic, segons l’establert en l’article 156 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
4.Que és d’interès per a l’Ajuntament de Mollerussa l’obtenció d’aquest sòl, establint-se la
mateixa mitjançant l’ocupació directa dels terrenys mencionats, donat que formen part de
dos sectors de planejament urbanístic derivat, en concret del Sector SUBd-01 “Els Merlets
Nord” (222.873 m2) i SUBd-04 “Els Merlets Sud” (199.820 m2), i havent declarat el POUM
com a sistema general vinculant el sistema de comunicacions i d’equipaments inclòs dins
l’esmentat sector.
5.Els terrenys objecte de l’ocupació directa tenen una superfície total de 15.245,45 m2, dels
quals, d’acord amb l’aixecament topogràfic realitzat:


10.126,96
m2
corresponen
a
la
parcel·la
de
referència
cadastral
25172A002000190000SD), finca registral 660, inscrita al Registre de la Propietat
número 3 de Lleida, al Tom 2.035, Llibre 124, Foli 220. Dels quals 9.190,74 m2
estan inclosos dins el Subd-01 “Els Merlets Nord” i 936,22 m2 estan inclosos en el
Subd-04 “Els Merlets Sud”.



5.118,49
m2
corresponen
a
la
parcel·la
de
referència
cadastral
25172A002000190000SD), finca registral núm. 4651, inscrita al Registre de la
Propietat número 3 de Lleida, al Tom 1.278, Llibre 46, Foli 71. Dels quals 4.954,03
m2 estan inclosos dins el Subd-01 “Els Merlets Nord” i 164,46 m2 estan inclosos en
el Subd-04 “Els Merlets Sud”.

Ambues finques registrals
(25172A002000190000SD).

núm.

660

i

4651,

comparteixen

referència

cadastral

6. Que l’ocupació directa afecta a les finques registrals següents, amb el següent detall,
segons mesurament topogràfic recent:
Parcel.la

Finca
registral
660

Referència cadastral

25172A002000190000SD

M2
sup.
cadastr
al
20.811

M2 sup.
registral
24.777,75

Titular registral

-C.C., I.
(50% propietat)

Sup.
Parcel.la
afectada
10.126,96

-C.C., R.
(50% propietat)
-Gas Natural SDG, SA
(servitud de pas de
gasoducte)

4651

25172A002000190000SD

13.209

11.222,70

-C.C., I.
(50% propietat)

5.118,49

-C.C., R.
(50% propietat)
- Gas Natural SDG, SA
(servitud de pas de
gasoducte)

SUPERFÍCIE TOTAL AFECTADA

15.245,45
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Informació registral:
i.Finca registral 660, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida, al Tom 2.035,
Llibre 124, Foli 220.
ii. Finca registral núm. 4651, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida, al Tom
1.278, Llibre 46, Foli 71.
Que no es fa constar en el present document el valor de les Finques objecte d’ocupació
directa, donat que aquestes s’incorporaran a la reparcel·lació del sector de sòl urbanitzable
delimitat Sector Subd-01 “Els Merlets Nord” i Subd-04 “Els Merlets Sud”, per tal d’efectuar la
justa distribució de càrregues i beneficis.
7.- En data 20 de novembre de 2020 l’arquitecte municipal ha calculat l’aprofitament que
correspon als propietaris d’aquesta parcel·la, així com, la indemnització pels perjudicis que
se’ls hi causi per aquesta ocupació, i en data 14 de gener de 2021, els serveis jurídics
municipals han emès un informe en què justifiquen la necessitat i la urgència d’aquesta
ocupació directa.
En virtut dels antecedents exposats, es proposa a la Junta de Govern, de conformitat amb
les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia número 358/2019, de 21 de juny, l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la relació de bens i drets dels terrenys inclosos en el
Sector Subd-01 “Els Merlets Nord” i en el Sector Subd-04 “Els Merlets Sud” per a l’ocupació
directa anticipada de les finques relacionades a l’antecedent sisè, amb la finalitat de cedirlos a la Generalitat de Catalunya per a l’emplaçament de les instal.lacions de la nova Àrea
Bàsica Policial del Pla d’Urgell-Les Garrigues del cos de Mossos d’Esquadra, amb una
superfície total de 15.245,45 m2, en els següents termes:
-Ocupació parcial de 10.126,96 m2, de la finca núm. 660 inscrita al Registre de la Propietat
número 3 de Lleida, al Tom 2.035, Llibre 124, Foli 220. En conseqüència, les descripcions de
les finques seran:
o

Finca objecte de cessió: Peça de terra, campa de reg, situada al terme de
Mollerussa, partida La Plana, de superficie deu mil, cent vint-i-sis i noranta-sis
metres quadrats (10.126,96 m2). Termeneja Est, amb finca núm. 4651 d’Ignasi i
Ramon Culleré Calvís, també objecte de cessió anticipada, Sud amb resta de finca
matriu; Oest, carretera de Linyola i Nord, resta de finca objecte de compravenda per
l’Ajuntament de Mollerussa pendent d’inscripció al Registre de la Propietat.

o

Resta de la finca matriu: Peça de terra, campa de reg, situada al terme de
Mollerussa, partida La Plana, de superficie catorze mil, sis-cents quaranta, amb
seixanta-nou metres quadrats. Es troba divida en dues parts pels terrenys objecte
de cessió anticipada per a l’ABP. Porció nord (adquirida per l’Ajuntament de
Mollerussa i pendent d’inscripció al Registre de la Propietat). Termeneja: Nord amb
cementiri i pas d’accés, Est porció de la finca núm. 4651 d’I. i R., C.C. i aparcament
del cementiri i tanatori; Sud, finca objecte de cessió anticipada per ABP i Oest, amb
carretera de Linyola. Porció Sud termeneja: Nord, amb finca objecte de cessió
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anticipada per ABP; Est, amb resta de finca matriu núm. 4651 d’Ignasi i C.C., R.;
Sud, amb porció de finca núm. 1870 i finca de l’Ajuntament objecte de cessió
anticipada per ARE i Oest, amb carretera de Linyola.
-Ocupació parcial de 5.118,49 m2 de la finca núm. 4651, inscrita al Registre de la Propietat
número 3 de Lleida, al Tom 1.278, Llibre 46, Foli 71. En conseqüència, les descripcions de
les finques serán:
o

Finca objecte de cessió: Peça de terra, situada al terme de Mollerussa, partida La
Plana de superficie cinc mil, cent divuit, amb quaranta-nou metres quadrats
(5.118,49 m2). Termeneja Est, amb finca núm. 659, parc de bombers de
Mollerussa; Sud amb resta de finca matriu; Oest, amb finca núm. 660 també objecte
de cessió anticipada per ABP i Nord, amb porció de finca matriu, adquirida per
l’Ajuntament de Mollerussa i pendent d’inscripció al Registre de la Propietat.

o

Resta de la finca matriu: Peça de terra, campa de reg, situada al terme de
Mollerussa, partida La Plana, de superficie sis mil cent quatre, amb vint-i-un metres
quadrats. Es troba divida en dues parts pels terrenys objecte de cessió anticipada
per a l’ABP. Porció nord (adquirida per l’Ajuntament de Mollerussa i pendent
d’inscripció al Registre de la Propietat). Termeneja: Nord amb aparcament del
cementiri i tanatori; Est amb vial, tanatori i parc de bombers; Sud, finca objecte de
cessió anticipada per ABP i Oest, amb porció nord de la resta de finca núm. 660 d’I.i
R., C.C. (adquirida per l’Ajuntament i pendent d’inscripció al Registre de la
Propietat). Porció Sud termeneja: Nord, amb finca objecte de cessió anticipada per
ABP; Est, amb porció de finca núm. 659 dels germans C.G.; Sud, amb porció de
finca objecte de cessió anticipada per ARE i Oest, amb resta de finca matriu núm.
660 de R. i I., C..

Segon. Aprovar les indemnitzacions procedents per l’ocupació i extinció de drets que
comporta l’ocupació directa de conformitat amb 48 de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana
en relació amb l’article 112 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
que reconeix el dret dels propietaris a ser indemnitzats pels perjudicis causats en motiu de
l’ocupació de les finques, en els següents termes:
Finca registral
660

Supefície afectada m2
10.126,96

Valor unitari €/m2
0,174914

Indemnització anual €
1.771,35

Finca registral
4651

Supefície afectada m2
5.118,49

Valor unitari €/m2
0,174914

Indemnització anual €
895,30

A més, totes les despeses i impostos derivats de la formalització de l’esmentada ocupació
directa de les Finques seran a càrrec de l’Ajuntament de Mollerussa.
Tercer. Aprovar l’aprofitament urbanístic derivat de l’ocupació directa, que d’acord
amb l’informe del tècnic Sr. G.S., C.R., arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa de data 20 de
novembre de 2020, és el següent:
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Es fa constar expressament, que l’aprofitament corresponent a l’esmentada ocupació a la
qual tenen dret els diversos propietaris, resta pendent de consolidació definitiva d’acord amb
el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l’aprovació del corresponent
projecte de reparcel·lació.
Quart. Publicar la present relació de bens i drets al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, i en un dels diaris de premsa de major difusió en l’àmbit municipal i al tauler
d’anuncis per un termini de 15 dies hàbils i, simultàniament pel mateix termini, donar
audiència a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la Propietat, i a
la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per tal de que puguin formular les
al·legacions que s’estimin oportunes.
Així mateix, en el mateix termini, els afectats pel procediment d’ocupació directa anticipada
podran presentar una valoració acreditativa dels perjudicis que els pugui causar l’ocupació, a
fi i efecte d’establir una nova indemnització, si és el cas.
Cinqué.- Demanar al Registrador de la Propietat núm. 3 de Lleida la pràctica de nota
marginal a la inscripció de les finques afectades.

3.

PRP2021/106 ASSUMPTE: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES 3043-3-2021
PRESENTADA PER E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.

Núm. expedient:
3043-03-2021
Promotor:
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
Objecte:
Obrir una cala en la vorera per reparar una avaria en línia de BT
Ubicació:
Carrer Sant Jaume, 1
Ref. cadastral:
Pressupost:
600,00 €
Examinada la sol·licitud de llicència d’obres amb registre d’entrada ENTRA-2021-1465,
s’informa FAVORABLEMENT la mateixa, amb el benentès que s'han d'observar per part de la
companyia peticionària, les següents:
Condicions Generals:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1a.
Les obres hauran d'ajustar se en tot moment a la documentació tècnica presentada.
2a.
Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions d’encreuament
i paral•lelisme.
3a.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de claveguera, etc.,
s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i quedar en
perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.
4a.
El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà
en capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant tall del
paviment i s’instal•laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
5a.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de
l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la
circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que
no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels
vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador autoritzat.
6a.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a
l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les
obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva
execució.
7a.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el seu cas,
en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
8a.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol•licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
9a.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
10a.
Un cop la instal•lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també, un cop col•locat el panot juntament amb la direcció de d’obra i
un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de comprovació.
Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
Total

600,00 €
12,00€
12,00 €
24,00 €

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.,la llicència municipal
d’obres 3043-3-2021, conforme l’expedient relacionat. 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 especificades singularment.
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Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

PRP2021/108- 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
41,40€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

36/2021
F.E., F.
C/ JOSEP CASANOVES 52 1 1
Instal·lació de finestra.
2,00
12,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:

37/2021
R.E., M.C.
CARRER URGELL, 15
Reparació de paviment en mal estat, amb nova capa .
15,40
12,00
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Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

5.

0,00
0,00

38/2021
G.P., M.
CAMÍ PALAU, 13 BLOC 2 2N - A
Canvi de banyera per plat de dutxa, en bany. Accessibilitat.
0,00
0,00
0,00
0,00

PRP 2021/116 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA
SITUADA AL CARRER URGELL 17, DE MOLLERUSSA AMB REFERÈNCIA
CADASTRAL 5111220CG2151S0001WM PER M.S.R. EXPEDIENT NÚM.: 2412-72020.

Antecedents
En data 12 de novembre de 2020, el Sr. S.R., M., representat per NORBERT TOLSA
ASSESSORS, SL va presentar en aquest ajuntament la sol·licitud per al Projecte de
segregació d’una finca al carrer Urgell, 12 de Mollerussa, en data d’octubre de 2020,
complentada el febrer de 2021.
Examinada la documentació presentada pels tècnics municipals, aquesta és informada
favorablement, per l’arquitecta municipal en data 10/2/2021 i pel TAG d’Urbanisme en data
12/2/2021.
Fonaments jurídics
De conformitat amb el que disposen els articles 187 i 191 i ss. del TRLUC (modificat per la
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), els
articles 17, 22 i 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la legalitat urbanística, i l’article 70.c del ROAS i de conformitat amb les
condicions generals d’edificació determinades pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Mollerussa.
A la vista de la documentació que consta a l’expedient de referència i dels informes lliurats
al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 2019/358, de 21 de juny, i a proposta del Regidor d’Urbanisme, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar la següent llicència de segregació per a la parcel·lació de les següents
finques urbanes, en els següents termes:
Núm. expedient:
Promotor:

2412-7-2021
S.R., M.
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Objecte:
Ubicació:
Ref. cadastral:
Dades registrals:
Objecte:
Documents:

Projecte d’agregació i segregació de parcel.les.
CARRER URGELL 12
Urbana 5111220CG2151S0001WM
Finca 837, inscrita en el Registre de la Propietat
número 3 de Lleida, al Tom 100, Llibre 6, Foli 149
Segregació d’una finca registral urbana
Projecte de segregació d’una finca del carrer Urgell, 12
de Mollerussa, redactat per l’arquitecte tècnic F.C. J.,
en data octubre de 2020.

FINCA MATRIU:
“URBANA: Casa con corral, sita en MOLLERUSSA, calle URGELL número doce, de nueve
metros, treinta y seis centímetros de ancho, por cuarenta metros, sesenta y cinco
centímetros de largo, o sea trescientos ochenta metros, cuarenta y ocho decímetros
cuadrados de superficie total y según catastro de superficie el solar 379 metros cuadrados.
LINDA: Oeste, frente, calle Urgell; Sur, Derecha entrando, M.S., M. y comunidad de
propietarios del edificio calle Abad Oliva número cinco; Norte, Izquierda, comunidad de
propietarios del edificio calle Urgell, número catorce y comunidad de propietarios del edificio
calle Abad Oliva número siete y al Este, Detrás, calle Abad Oliva.
FINQUES RESULTANTS:
Finca 1.-URBANA. Solar, situat a Mollerussa, carrer Urgell, 12 amb entrada pel carrer Abat
Oliva de superficie 189,50 metres quadrats. Termeneja: Oest, amb finca segregada; Sud,
esquerra entrant, comunitat de propietaris carrer Abat Oliva, 5 i M.S., M.; Nord, dreta
entrant, comunitat de propietaris de l’edifici carrer Urgell, 14 i comunitat de propietaris del
carrer Abat Oliva, 7 i a l’Est, amb carrer Abat Oliva.
Finca 2.- URBANA. Casa amb corral, situada a Mollerussa, carrer Urgell, 12, edificada sobre
un solar de superficie 189,50 metros quadrats. Termeneja: Oest, front, carrer Urgell; Sud,
dreta entrant, M.S., M. i comunitat de propietaris de l’edifici carrer Abat Oliva, 5; Nord,
esquerra, comunitat de propietaris de l’edifici carrer Urgell, 14 i comunitat de propietaris del
carrer Abad Oliva, 7 i a l’Est, darrera, porció segregada.
Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst a l’article 29 de Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’0rdenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals oportuns.

6. PRP 2021/126 ADHESIÓ AL PROJECTE D’ACUDAM PER A PROMOURE LA
INICIATIVA DEL PROJECTE GLOBAL D’ALLEM “EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
ALLEM – PROGRAMA FONS EUROPEUS NEXT GENERATION UE (NGEU) TRANSICIÓ CAP A LES ENERGIES RENOVABLES A LES ENTITATS DE
DISCAPACITAT DE PONENT, PIRINEU I ARAN”.
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ACUDAM ha sol·licitat a aquest Ajuntament el recolzament per a promoure la iniciativa del
projecte global d’Allem “Eficiència Energètica ALLEM – Programa fons europeus NEXT
GENERATION UE (NGEU) - Transició cap a les energies renovables a les entitats de
discapacitat de Ponent, Pirineu i Aran”.
El projecte que es presenta pretén:
1) La renovació energètica i la millora de l’eficiència energètica; reduint emissions
contaminants i consums.
2) l’impacte social i econòmic, per la generació de llocs de treball per col·lectius vulnerables.
3) I la implantació social al territori, contribuint al desenvolupament social i econòmic de les
comarques de l’àmbit rural i de muntanya.
L’establiment i el desenvolupament d’aquest projecte al territori contribueix a:
-

-

Millora de l’eficiència energètica dels edificis existents i dels habitatges amb suport.
Millora dels processos productius dels 11 centres especials de treball i 4 empreses
d’inserció des del punt de vista mediambiental.
La renovació de la flota de vehicles.
Formació i ocupació de col·lectius vulnerables en energia neta i manteniment
d’instal·lacions, processos productius, serveis, i edificis. (transversal als 3 objectius
anteriors)
Promoure un desenvolupament local basat en una economia sostenible i arrelament al
territori així com a preservar el model de cohesió social;

Per tot l’exposat, i atès que aquest projecte es considera d’interès supramunicipal, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Expressar la plena adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa, al Projecte global d’Allem
“Eficiència Energètica ALLEM – Programa fons europeus NEXT GENERATION UE (NGEU) Transició cap a les energies renovables a les entitats de discapacitat de Ponent, Pirineu i
Aran”.
Segon. Comunicar el present Acord a l’ACUDAM, als efectes oportuns i facultar l’Alcaldia
per a la seva tramitació.
7.

PRP_2021/105 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
CTRA. MIRALCAMP, S/N (DAVANT CAP) PELS DIES 23,24 I 25 DE FEBRER
PER A FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ. EXPEDIENT 1599- 07-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Fundació Renal Jaume Arnó, en què demana
autorització per utilitzar la Ctra. Miralcamp, s/n (Davant del CAP) els dies 23,24 i 25 de
febrer des de les 09:00 i fins les 19:00 h per a realitzar proves diagnòstiques als pacients.
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
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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 FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ, la utilització de la Ctra. Miralcamp,
s/n (Davant CAP) els dies 23, 24 i 25, des de les 09:00 i fins les 19:00 h per a l’activitat
descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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:
- Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia
del Covid-19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic,
distància seguretat, ús obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts
per normativa.
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2021/109 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA
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CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 8, 17 i 24 DE MARÇ DE 2021 PER A
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT
1599-16-2020
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament
de Salut, en què demana autorització per utilitzar l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en
la ubicació habitual els dies 8, 17 i 24 de març de 2021 per a ubicació unitat mòbil del
Programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut.
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 Departament de Salut, la utilització de l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual els dies 8, 17 i 24 de març 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
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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre
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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
-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia
del Covid-19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic,
distància seguretat, ús obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts
per normativa.
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
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-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut
-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.

9.

PRP2021/89 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 32-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.S., L., per a l’establiment “La Gavina”,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

De gener a desembre 2021.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: P.S., L.
Nom comercial: La Gavina
Ubicació: Cr. Urgell, 6
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: de gener a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-32-2021
2. Condicions generals de la llicència:
-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
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autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
-

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
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5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

10.

PRP2021/107 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-12021

Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari
com en executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits
reconeguts per aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el
disposat en l’article 71 LGT.
Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant
de qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic.
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute
tributari en els següents termes:
Atès que NEDGIA CATALUNYA, SA té pendent d’ingressar una liquidació referent a la taxa
per l’ocupació de la via pública amb material de construcció per import de 64,05 €.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar la devolució d’ingressos indeguts
aprovada per la Junta de Govern amb data 03-09-2020 a NEDGIA CATALUNYA, SA per
import de 5,96 €.
Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el
següent desglossament:
Pendent ingressar:
Núm LID
2078000076

Concepte
OVP Mat. Constr.

Objecte tributari
Cr. Joan Burniol 5
TOTALS

Pendent pagar:

principal
61,00

recàrrec
3,05

total
64,05

61,00

3,05

64,05
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Concepte

Data acord JG

Devolució ingressos indeguts

Import

03-09-2020

5,96

TOTALS

5,96

A compensar:
Pendent ingressar
64,05

Pendent pagar
5,96

A compensar

Import LID pendent

5,96

58,09

Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un
obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits
reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que
reglamentàriament s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORDS:
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre Nedgia Catalunya,
SA i aquest Ajuntament, per import total de 5,96 €, atès que concorren els requisits
establerts en la normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les
obligacions existents amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59
RGR.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
11.

PRP2021/113 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 1/2021

Vista la relació número 1/2021, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 6 expedients i que importa la quantitat de 45,99 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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12.

PRP 2021/114 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 1/2021

Vista la relació número 1/2021, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 22 expedients i que importa la quantitat de 1.863,40 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
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.
13.

PRP 2021/117 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 13, 20/2021

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 1.532,91€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
-Núm.25 de data 15 de febrer de 2021 corresponent a la relació F/2021/13.
-Núm.26 de data 15 de febrer de 2021 corresponent a la relació F/2021/20.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 13, 20/2021, per import global de
1.532,91€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.

14.

PRP 2021/118 RELACIÓ LID DE TAXA DE CONNEXIÓ CLAVEGUERAM NÚM.
1/2021

Vista la relació de les liquidacions de taxa de connexió al clavegueram núm. 1/2021, que
inclou 6 expedients i que importa la quantitat de 442,08 €.
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
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recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

15.

PRP 2021/119 SOL.LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334- 6-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.M., A., per a l’establiment “Taping”,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

De gener a desembre 2021.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires ja que no compleix els requisits de l’art. 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 18, el qual
disposa que no ha de tenir cap deute pendent de pagament pel mateix concepte.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

16.

PRP 2021/122 LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2020 OAGRTL

Vista la liquidació corresponent a 31 de desembre de 2020 presentada per l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que
s’adjunta a l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació definitiva a 31 de desembre de 2020
dels tributs delegats en l’OAGRTL, el desglossament del qual és el següent:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Liquidació OAGRTL a 31-12-2020
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Drets
pendents
570.818,18
823.973,36
1.394.791,54
61.785,35
234.893,08
296.678,43

Suspensions i
LID pendent
notificar
39.334,44
136.352,88
175.687,32
2.659,35
81.647,01
84.306,36

Pendents
de recaptar
531.483,74
687.620,48
1.219.104,22
59.126,00
153.246,07
212.372,07

Autoliquidacions altes IVTM

Recaptació
bruta
6.041.782,61
242.617,55
6.284.400,16
199.722,49
15.352,78
215.075,27
13.123,00

TOTAL

6.512.598,43

1.691.469,97

259.993,68

1.431.476,29

voluntària
196.007,92

executiva
49.889,11

altres premis
772,83

premi cobrança
total
246.669,86

Concepte
Valors rebuts exercici corrent
Valors rebuts exercicis tancats
LID/certificacions exercici corrent
LID/certificacions exercicis tancats

Premi de cobrança 2020

Concepte liquidació 4t trimestre 2020
Relació d'ingressos - LID executiva
Relació de baixes - LID executiva
Relació de baixes - valors rebuts
Entrega recaptació

principal
2.756,36
38.743,05
59.134,92
314.433,41

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

17.

PRP 2021/123 SOL·LICITUD DE Mª.D. S. R., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.206 FILA 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per S.R., M.D., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre el nínxol 2.206 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom
d’Ascensión Rubio Serrano, mare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.206 fila 4ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
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18.

PRP2021/104 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-8-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021-1676, de data 9 de febrer de 2021, la Sra. C.P., M.C. sol·licita targeta de
resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.

19.

PRP2021/121. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-11-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/1955, de data 15/02/2021, el Sr.Q.R., J.D. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
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Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.

20.

PRP 2021/125 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-10-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/1956, de data 15/02/2021, el Sr. Q.R., J.D. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.
21.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

No se’n presenta cap.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President juntament amb mi, la Secretària acctal., que en dono fe.

