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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 22 d’abril 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la Regidora Sra. Rosalia Carnicé 
Farré. 
 

Actua de secretari, el Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia. 

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

ANTERIOR. 

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

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
2. PRP 2021/319 ACTES URBANÍSTICS  
 

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes 
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació 
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva 
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i 
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació 
Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
 

*************************************************** 

 

Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al 

llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret 
de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb 
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 

 

A)Expedient: 2410/22/2021  

Titular: V.C., G. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: REFORMA 

DE BANY PER CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA. 

Pressupost: 3.740,00 € 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Emplaçament: CARRER FERRAN PUIG, 28, 1-2n. 

Ref. cadastral: 4308708CG2140N0008GQ 

 

 

 

A)Expedient: 2410/23/2021  

Titular: B.S., M. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 1.200,00 € 

Emplaçament: AVINGUDA DE LA PAU, 25, 2-2 

Ref. cadastral: 5208801CG2150N0005BW 

 

 

 

A)Expedient: 2410/24/2021  

Titular: COMUNITAT DE VEINS DEL CARRER GIRONA 6 

Descripció:   REPARACIÓ INTEGRAL DE DUES TERRASSES 

COMUNITÀRIES. 

Pressupost: 12.400,00 € 

Emplaçament: CARRER GIRONA, 6 

Ref. cadastral: 5209209CG2150N 

 

 

 

 

A)Expedient: 2410/25/2021  

Titular: CP GRUP JAUME URGELL, BLOC E 1 

Descripció:   REPARACIÓ DESPRENDIMENTS DE VOLADÍS DE FAÇANA. 

Pressupost: 780,00 € 

Emplaçament:  GRUP JAUME URGELL, BLOC E 

Ref. cadastral: 4705101CG2140N 

 

 

A)Expedient: 2410/26/2021  

Titular: R.C., M.C. 

Descripció:   ARREGLAR LA BALUSTRADA DE LA BARANA DEL BALCÓ 

Pressupost: 200,00 € 

Emplaçament: CARRER SANT JOAN, 30, 1r 

Ref. cadastral: 4010406CG2141S0003XZ 

 

 

A)Expedient: 2410/27/2021  

Titular: C.P C/ JOAN BURNIOL, 4 

Descripció:   ARREGLAR EL TERRAT DE L’EDIFICI 

Pressupost: 2.000,00 € 

Emplaçament: C/ JOAN BURNIOL, 4 

Ref. cadastral: 4509416CG2140N 
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A)Expedient: 2410/28/2021  

Titular: A., M. 

Descripció:   REFORMA DE BANY: CANVIAR RAJOLES I BANY 

Pressupost: 3000,00 € 

Emplaçament: CARRER URGELL, 12 

Ref. cadastral: 5111220CG2151S 

 

 

 

A)Expedient: 2410/29/2021  

Titular: B.P., M.A. 

Descripció:   PINTAT DE TERRASSA I BARANES. 

Pressupost: 1000,00 € 

Emplaçament: CARRER PALAU 13 B, ÀTIC 03 

Ref. cadastral: 4411413CG2141S0015JU 

 

 

A)Expedient: 2410/30/2021  

Titular: Q.A., M. 

Descripció:   TREURE I ENRAJOLAR TERRA DE CUINA I MENJADOR, 

MODIFICAR INSTAL·LACIÓ AIGUA I LLUM. 

Pressupost: 2000,00 € 

Emplaçament: CARRER VILANOVA DE BELLPUIG, 38 

Ref. cadastral: 3999106CG2039N 

 

 

A)Expedient: 2410/31/2021  

Titular: P.A., A. 

Descripció:   COL·LOCACIÓ ESCALA DESPLEGABLE EN ALTELL INTERIOR 

Pressupost: 380,00 € 

Emplaçament: CARRER JACINT VERDAGUER, 6, 2-1 

Ref. cadastral: 4709304CG2140N0005WZ 

 

 

A)Expedient: 2410/32/2021  

Titular: C.G., M. 

Descripció:   RETIRAR TEULES DE CUARTET I POSAR PANELL SANDWICH 

Pressupost: 1000,00 € 

Emplaçament: CARRER SANT RAMON, 27, 1r. 

Ref. cadastral: 5007310CG2150N0002HX 

 

 

A)Expedient: 2410/33/2021  

Titular: L.T., J. 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA 

Pressupost: 1000,00 € 

Emplaçament: CARRER JOAN BURNIOL, 7 
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Ref. cadastral: 4509801CG2140N 

 

 

A)Expedient: 2410/34/2021  

Titular: S.P., R. 

Descripció:   COL·LOCAR PARQUET 

Pressupost: 1132,50 € 

Emplaçament: CARRER RICARD VINYES, 10, 3-1 

Ref. cadastral: 4004619CG2140S0016MF 

 

*********************************************************** 

 
Segon.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en 
els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb 
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 
 

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 
707,73 €. 

 

 
3. PRP 2021/230 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 

SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ DE PAPER PER A LES FOTOCOPIADORES 
DELS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.  

 

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de paper destinat a les fotocopiadores de 
tots els departaments de l’Ajuntament. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord 
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 

30197643-5 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’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 

seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
 

D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un 

contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a entregar una pluralitat de béns de forma 
successiva i per preus unitaris, sense que el nombre total d’entregues es defineixi amb 
exactitud en el moment de celebrar-lo per estar subordinat a les necessitats de 
l’Administració, procedeix aprovar un pressupost màxim i limitatiu pel qual s’ha establert 
finançament.  
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Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 

ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament 
per part de GRUP OFICENTRE, SCCL amb el CIF: B25338617, la qual disposa de la capacitat 
d’obrar i habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del 
contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP. 
 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la 

Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de 
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, 
per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord adoptat per la Junta de govern de data 19/12/2019, 
per mitjà del qual es va acordar la continuïtat de l’execució de les prestacions objecte del 

contracte menor de subministrament de paper per a les fotocopiadors de les oficines 
municipals, per raó d’interès públic que feia necessària la no interrupció del mateixes. 
 
Segon. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte 
l’ADQUISICIÓ DE PAPER PER A LES FOTOCOPIADORES DELS DEPARTAMENTS DE 
L’AJUNTAMENT. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del 

contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220210001026. 
 
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de GRUP 
OFICENTRE, SCCL amb el CIF: B25338617, en els termes i condicions econòmiques que 
es detallen seguidament: 

 
 Objecte del contracte: 

 
Subministrament de 1.200,00 unitats de PAPER A4 80G. BLANC per a les 
FOTOCOPIADORES COPY PLUS. 
 

 Preu del contracte: 3.833,28 € IVA inclòs. 
 
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la 

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

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es 
determinarà en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris 

corresponents.  
 

 Durada del contracte: 

 
La durada del contracte s’estableix de maig a 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.  
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 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. 

 Modificació del contracte: 

En el cas de que les necessitats reals fossin superiors a les inicialment estimades, 
s’haurà de tramitar la corresponent modificació en els termes establerts a l’art. 204 de 

la LCSP, la qual s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim inicialment 
aprovat, reservant a tal fi, el crèdit necessari per a cobrir l’import màxim de les noves 
necessitats.  
 
La modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte, conforme estableix l’art. 204.1 lletra b) de la LCSP. 
 

No es considerarà modificació, la variació que durant l’execució del contracte es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades, sempre que no 
representin un increment de despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, 
conforme disposa l’art. 309 de la LCSP. 
 

Quart. 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.  
 
Cinquè. 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. 

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

 
 
4. PRP 2021/314 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-3-

2021. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL D’ARTICLES D’ARTESANIA. 
EMPLAÇAMENT: C/ VILACLOSA, 2, LOCAL. 

 
En data 1 d’abril de 2021, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de 

l’activitat de venda al detall d’articles d’artesania, al carrer de Vilaclosa, 2, local. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 

 

Primer. Donar la conformitat a la comunicació de canvi de nom d’exercici d’activitats 
següent: 
 
Número d’expedient: 2575-3-2021 
Titular: R.S., M.B. 
Denominació: venda al detall d’articles d’artesania (canvi de nom) 

Emplaçament: C/ Vilaclosa, 2, local 
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Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2544-39-2019. 

 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  
 
Condicions: 

- Superfície construïda total de 45m2. 

 

5. PRP 2021/325 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 
NÚMERO 1476. EXPEDIENT 2349-16-2021. 

 
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 C.B., I. 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: 1476. 

 Ubicació: carrer Sant Jaume núm. 11. 
 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 2021/315 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA 
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 4, 11 I 12 DE MAIG DE 2021 PER A 
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 
1599- 50-2021  

 
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 4, 11 i 12 de maig 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, 
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 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 4, 11 i 12 de maig 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 
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 
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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 
-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. 

 
7. PRP 2021/299 SOL·LICITUD FORMACIO DEL PERSONAL I TELETREBALL M.D., 

X. 
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M.D., X. en què sol·licita realitzar el curs de 
formació que a continuació s’indica: 

 
APLICANT LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ALS ENS LOCALS 
Lloc Curs virtual Internet 
Hores lectives 12 
Matrícula. Activitat gratuïta. 
 
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea, la realització d’aquest curs 

resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 

 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 

personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del 
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de 

formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 
Atès que, en aquest cas, no suposa cap despesa de les anomenades anteriorment. 
 

La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 
de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA:  

) 
Primer: Autoritzar la treballadora Sra. M.D., X. a realitzar el curs que es detalla: 
 
APLICANT LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ALS ENS LOCALS 
Lloc Curs virtual Internet 
Hores lectives 12 
Matrícula. Activitat gratuïta. 

 
Segon Autoritzar que dita formació que és en format online es pugui realitzar al seu domicili 
a causa de la seva discapacitat auditiva.  
 
Tercer. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 
justifiqui la realització de la formació. 

 
Quart. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció, si es 

dona el cas. 

 
 
8. PRP 2021/317 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.03.2021 a 

31.03.2021) 
 
 Es retira de l’ordre del dia. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 
9. PRP 2021/286  SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

XURRERIA SR. MARB, EXP. 2334-145-2021 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. R.B., M.A., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic. 

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, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: R.B., M.A. 
 Nom Comercial: Xurreria  
 Ubicació: Av. del Canal – Ctra. Miralcamp 

 Metres lineals: 3 ml 
 Període autoritzat: maig 2021 
 Núm. Expedient: 2334-145-2021 

 
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 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:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions 

preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant 

prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic. 
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents: 

- Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal. 
- En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic. 

 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19. 

Tercer.- 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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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-CoV-

2. 

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. PRP 2021/302 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-124-2021  

 
En data 8 d’abril de 2021, el Sr. F.P., B. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic 
per a l’establiment “El nou 19”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 

pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-124-2021 
- Titular peticionari: F.P., B. 

- Nom comercial: “El nou 19” 
- Ubicació: C/ Ferrer i Busquets, 19 
- Metres quadrats:         9 m2               -           5 m2     
- Període autoritzat: d’abril a setembre  -   d’octubre a desembre 2021 

2.- Condicions generals de la llicència:  

- 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 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

- 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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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. 
 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 

en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 
element. 

 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 

 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 
d’ocupació. 

 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 
entorn en correctes condicions de neteja. 

 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 
 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 

jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no 
correspon liquidació tributària. 

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.  



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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. 

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 per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

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. 

 

11. PRP 2021/ 304 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 
3/2021 

 

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 3/2021, que inclou 9 expedients i que importa la 

quantitat 11.717,48 €. 
 
La Junta de Govern ACORDA : 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
12. PRP 2021/ 306 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-125-2021  
 
En data 6 d’abril de 2021, el Sr. T.R., J.A. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic 
per a l’establiment “Bar La Masia”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 

els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 
pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-125-2021 

- Titular peticionari: T.R., J.A. 
- Nom comercial: “Bar La Masia” 

- Ubicació: Av. del Canal 1 
- Metres quadrats: 15 m2  

- Període autoritzat: any 2021 
 
2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

- 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. 

 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 
element. 

 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 

 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 
d’ocupació. 

 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 
entorn en correctes condicions de neteja. 

 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 
 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 

urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no 
correspon liquidació tributària. 

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. 

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 per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 

d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

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. 

 

13. PRP 2021/309 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 2/2021 

 
Vista la relació número 2/2021, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 10 expedients i que importa la quantitat de 84,33 €. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 
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. 
 

 

14. PRP 2021/ 310 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 2/2021 

 
Vista la relació número 2/2021, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 27 expedients i que importa la quantitat de 1.786,73 €. 
 
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. 

 
 

15. PRP 2021/ 316 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334- 74-2021  

 
En data 13 de març de 2021, el Sr. A.C,. F. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic 
per a l’establiment “Lo Bistró”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 

qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 

pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-74-2021 

- Titular peticionari: A.C., F. 
- Nom comercial: “Lo Bistró” 
- Ubicació: C/ Ferran Puig, 10 
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- Metres quadrats: 20 m2  
- Període autoritzat: d’abril a octubre de 2021 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 

podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 

incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 
- 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. 

 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 
element. 

 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 
 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 

d’ocupació. 

 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 
entorn en correctes condicions de neteja. 

 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 
 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 

 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 
estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 

 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no 

correspon liquidació tributària. 

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: 
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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. 

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 per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 

d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

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. 

 
16. PRP 2021/ 320 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-157-2021  
 
En data 15 d’abril de 2021, la senyora C.A., M.E. en representació de Cèntric Cafè SCP 
presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per  poder posar taules 

i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a l’establiment “Cèntric Cafè”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i 
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA: 
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Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via 
pública, amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-157-2021 
- Titular peticionari: Cèntric Cafè SCP 
- Nom comercial: “Cèntric Cafè” 
- Ubicació: Pl. La Masia 

- Metres quadrats: 32 m2  
- Període autoritzat: any 2021 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  

- 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 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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no 

podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

- 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. 

 Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn, 
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol 
element. 

 Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert. 
 Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai 

d’ocupació. 
 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu 

entorn en correctes condicions de neteja. 
 L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat. 

 En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de 

serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element 
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència. 

 L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment. 
 En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no 

estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals, 
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no 

correspon liquidació tributària. 

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. 

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 per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 

d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

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. 

 

17. PRP 2021/ 326 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/630 

 
Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/630, de 
08/04/2021, relatiu a aprovació despeses. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 

ACORDA:  
 
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/630, de 08/04/2021:  
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“DECRET D´ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació despeses. 

Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de 

la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de 

despesa legalment adquirits. 

Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 

2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les 

despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no 

superi el 10% dels recursos ordinaris. 

Vist l´informe del tècnic i la Regidora d´Educació. 

Vist l´informe d´intervenció núm. 114/2021 de 8 d´abril de 2021. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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, 

DISPOSA: 

Primer.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a la relació F/2021/188 de 

data 7 d´abril de 2021 i per import de 15.771€ euros amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries que es relacionen als documents adjunts. 

Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament. 

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura 
electrònica.” 

 
 

18. PRP 2021/327 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/686 
 
Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/686, de 
15/04/2021, relatiu a aprovació despeses. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA:  

 
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/686, de 15/04/2021:  

“DECRET D´ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació despeses. 

Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de 
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la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de 

despesa legalment adquirits. 

Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 

2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les 

despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no 

superi el 10% dels recursos ordinaris. 

Vist l´informe del tècnic de NNTT i la  Regidora de NNTT. 

Vist l´informe d´intervenció núm. 128/2021 del 15 d´abril de 2021. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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 Cataluna, 

DISPOSA: 

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació corresponent a la  despesa de l´exercici 

2020 de la relació F_2021_172 per import de 409,58€. 

Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament. 

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura 
electrònica.” 
 

 
19. PRP 2021/329 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 45, 173, 176, 182, 192, 196, 

209, 216, 219/2021 

  
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 31ª de les d’execució del 
Pressupost. 
 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 360.998,02€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 

  
Vistos els informes d’intervenció: 
-Núm.133 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/219. 
-Núm.137 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/173. 
-Núm.138 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/176. 
-Núm.139 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/216. 

-Núm.140 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/045. 

-Núm.141 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/182. 
-Núm.142 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/192. 
-Núm.143 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/196. 
-Núm.145 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/209. 
 
 

Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.-Aprovar la relació de factures número, 45, 173, 176, 182, 192, 196, 209, 216, 
219/2021, per import global de 360.998,02€. 

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
20. PRP 2021/331 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/708 
 
Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/708, de 

20/04/2021, relatiu a aprovació despeses. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA:  
 
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/708, de 20/04/2021:  

“DECRET D´ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació despeses. 

Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de 

la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de 

despesa legalment adquirits. 

Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 

2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les 

despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no 

superi el 10% dels recursos ordinaris. 

Vist l´informe del tècnic i la Regidora d´Educació. 

Vist l´informe d´intervenció núm. 132/2021 del 19 d´abril de 2021. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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, 

DISPOSA: 

Primer.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a la relació F/2021/210 de 

12 d´abril de 2021 i per import de 30.221,53€ euros amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries que es relacionen als documents adjunts. 

Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament. 

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura 
electrònica. 
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21. PRP 2021/332 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 230/2021 
  

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 31ª de les d’execució del 
Pressupost. 
 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 2.904,00€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

 

Vistos els informes d’intervenció: 
-Núm.131 de data 19 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/230. 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 230/2021, per import global de 

2.904,00€. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 

22. PRP 2021/338 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 125, 226/2021 
  

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 31ª de les d’execució del 
Pressupost. 
 

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 30.957,84€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

 
Vistos els informes d’intervenció: 
-Núm.147 de data 21 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/226. 
-Núm.150 de data 21 d’abril de 2021 corresponent a la relació F/2021/125. 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.-Aprovar la relació de factures número, 125, 226/2021, per import global de 
30.957,84€. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 

23. PRP 2021/330 SOL·LICITUD  DE J. V. B., AUTORITZACIÓ PER A LA 

TRANSLACIÓ DE RESTES DELS NÍNXOLS NÚMS. 2.697 FILA 3ª, 2.700 FILA 2ª 
I 2.701 FILA 3ª AL NÍNXOL NÚM. 3.495 FILA 1ª DE LA COLUMNA ÚNICA NÚM. 
334, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 

S’examina la sol·licitud presentada pel Sr. V.B., J., a fi i efecte de procedir a la translació de 

les restes dels nínxols núms. 2.697 fila 3ª, 2.700 fila 2ª i 2.701 fila 3ª al nínxol núm. 3.495 

fila 1ª de la Columna única núm. 334, del Cementiri Municipal. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 

Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix 

cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, 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 la translació de les restes dels nínxols núms. 2.697 fila 3ª, 2.700 fila 2ª 

i 2.701 fila 3ª al nínxol núm. 3.495 fila 1ª de la Columna única núm. 334, del Cementiri 

Municipal. 

 

Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació 

directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.  

 

Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

 
24. PRP 2021/312 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-19-2021 

 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021/4687, de data 14/04/2021, el Sr. L., G. 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. 
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 
25. PRP 2021/313 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-18-2021 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021/4574, de data 12 d’abril de 2021, el Sr. A.R., J. 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. 
 
26. PRP 2021/324 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-20-2021 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021/4834, de data 16/04/2021, el Sr. S., K. 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.   
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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. 

 

 
27. PRP 2021/328 PRP2021/328 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER 

PERSONES AMB DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-14-2021 
 

Vist l’expedient tramitat per C.A., C. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució. 

 

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el 

barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.  

 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 

l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

 

Titular: C.A., C. 

Núm. targeta:  25137-2021-12-5596T 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  4/2026 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 

 

28. ASUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-dos 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 Vicesecretari, que en dono fe. 


