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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 8 de juliol 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. 
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 

 

Assisteix a la sessió l’Interventor Acctal., Sr. Xavier Estévez Teniente. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 

DATA 01.07.2021 (ACTA 24/2021) 
 

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 de 
data 10.06.2021 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 2021/191 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL_SERVEI DE 

PALETERIA PER ACTUACIONS DE MANTENIMENT A LES EDIFICACIONS DEL 

GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. 
 

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de paleteria, consistent en la 
revisió i manteniment de l’estat dels immobles del Grup Sant Isidori, com a conseqüència 
del desallotjament dels seus residents i fins al moment de l’adjudicació dels treballs 
d’enderroc dels mateixos, derivat de l’expedient de Declaració de ruïna. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
45200000-9 “Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingenieria civil 
”que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 
2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 

contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
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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 executar un servei de forma successiva i 
per preus unitaris, sense que el nombre total de prestacions es defineixi amb exactitud en el 
moment de celebrar-lo per estar subordinat a les necessitats de l’Administració, procedeix 
aprovar un pressupost màxim pel qual s’ha establert finançament.  
 
Conforme estableix l’informe jurídic de la Secretaria General de data 05/06/2021 i l’art. 
131.3 de la LCSP, s’han efectuat les consultes pertinents a tres empreses amb capacitat 

d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del 

contracte,. Transcorregut el temps de presentar ofertes, la única oferta rebuda ha estat 
verificada per part dels serveis tècnics competents, ha estat presentada per part de 
l’empresa C.P., S.. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR el CONTRACTE MENOR que té per objecte el SERVEI DE PALETERIA 
PER A LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT A LES EDIFICACIONS DEL GRUP SANT 
ISIDORI DE MOLLERUSSA.  
 

Simultàniament, aprovar el Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir 
l’execució del contracte i el pressupost màxim de la despesa per import de 18.150,00 € 
(IVA inclòs), conforme el desglossament  de preus unitaris que consten com a l’Annex 1 de 
la documentació tècnica, a càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC: 
220210003044.  

 
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.  
 
Segon. ADJUDICAR el contracte menor de serveis esmentat a favor de l’empresa C.P., S., 
en els termes següents: 
 
 Pagament del preu: 

 
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia certificació dels treballs executats segons 
les necessitats dels serveis i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan 
competent.  

 
 Durada del contracte: 

 
La durada del contracte s’ha estimat fins al moment de l’adjudicació dels treballs 

d’enderroc dels immobles. En qualsevol cas, conforme estableix l’art. 29.8 de la LCSP, el 
contracte no podrà tenir una durada superior a un any. 
 

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

 
 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.  

 Execució del contracte: 
El contracte s’executarà conforme allò estipulat en aquest acord i conforme el Plec de 

prescripcions tècniques i l’ANNEX 1 de PREUS UNITARIS I PARTIDES D´OBRA, en els 

quals s’estableixen les condicions d’execució del servei en relació a  les unitats d’obra, 
materials a emprar, personal disponible, maquinària diversa i tots els aspectes que 
puguin tenir-se en compte pel correcte desenvolupament del mateix. 

 
 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. 

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

informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als adjudicataris amb l’oferiment dels recursos legals adients 
i als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

 
 
3. PRP 2021/555 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI 

D’ASSESSORAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DEL 
PROGRAMA (RE)ACTIVEM. 

 

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’assessorament i la 
coordinació per al desenvolupament de les accions derivades del programa (RE)activem. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
79420000-4 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 

novembre de 2007. 
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 

euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 

pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de AYNERICH 
BALAGUERÓ, ESTEVE amb el CIF: 7806734G, el qual acredita que disposa de la capacitat 
d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del 

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

Primer. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte la 
l’ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS 
DERIVADES DEL PROGRAMA (RE)ACTIVEM. Simultàniament, autoritzar la despesa 
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 
220210004306. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de A.B., E.  amb el 

CIF: XXXXXXXXX en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 La retribució del contracte:  5.929,00 € (IVA inclòs). 
 

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la 
forma  contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan 
competent.   

 
 La durada de la prestació:  

 
El servei s’executarà durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021. 
 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

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

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

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

incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 
de la LCSP. 
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Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 

informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i 
als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

 

 
4. PRP 2021/557 EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE VEHICLES DEL DIPÒSIT 

MUNICIPAL. (Exp.1615-1-2021) 
 
En el dipòsit municipal i locals habilitats a aquests efectes es troben dipositats un nombre 
considerable de vehicles de tracció mecànica els quals han estat retirats de la via pública per 

abandonament, segons consta en els expedients administratius singulars i respecte els quals 
s’ha notificat fefaentment als titulars aquesta circumstància. 
 
Atès que els mateixos no han estat reclamats, procedeix incoar expedient per a llur 
alienació, motiu pel qual, a la vista dels informes i antecedents que consten en l’expedient i 
atenent a les disposicions legals aplicables, i singularment l’article 35, apartats 2 i 3 del RD 

2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, 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 Seguretat Ciutadana, 
acorda: 
 

Primer. Autoritzar l’alienació i disposar la venda dels vehicles que s’indiquen en l’annex a 
aquest acord. 

 
Segon. S’incorporen en l’expedient de referència els informes i notificacions lliurades per la 
Policia Local, l’informe pericial de valoració i les dades sol·licitades i aportades per la 
prefectura de trànsit, tràmits que gaudeixen de la consideració d’essencials i de caràcter 
preceptiu.  
 
Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’article 615 del Codi Civil i la Llei 39/2015, es 

publicarà al tauler municipal d’edictes i al BOP, un anunci d’informació en el qual es donarà 
publicitat al llistat de vehicles abandonats i retirats de la via pública i que es troben en el 
dipòsit municipal. Durant el termini de 20 dies els propietaris dels mateixos podran retirar 
els vehicles abonant prèviament les taxes generades, en el qual cas s’exclouran de 
l’expedient d’alienació. 
 

Quart. Transcorregut el termini esmentat s’elevarà a definitiva la relació dels vehicles 
objecte d’alienació per tal de procedir a la seva alienació posterior. 

 
ANNEX 

Relació de vehicles en dipòsit 
 

DE TRACCIÓ MECÀNICA: Turismes. 

  

MATRÍCULA MARCA - MODEL 
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7388GFN SEAT ALTEA 

CR9866P VOLKSWAGEN CARAVELLE 

MU5066BX FORD MONDEO 

8474CXM FORD FOCUS 

L1464S SEAT IBIZA 

L2800AD VOLVO S40 

 
 

5. PRP 2021/574 RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A DE 

MOLLERUSSA. 
 
Atesa la finalització del mandat legal del Jutge de Pau Substitut/a de Mollerussa, nomenat 
per acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sessió de 
12 de setembre de 2017, la qual cosa suposa iniciar el procediment de nomenament. 
 

Atès el que s’estableix en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 juny, dels 
Jutges de Pau; als efectes de donar compliment a allò que s’estableix en els articles 101 i 
102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i disposicions que la complementen i a la vista del 
requeriment formulat pel TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (Secretaria de 
Govern), es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Que s’iniciïn els tràmits legals per a procedir al nomenament de jutge de pau 
substitut/a de Mollerussa. 
 
Segon. Donar publicitat a aquests tràmits, mitjançant convocatòria pública, per tal que 
durant el termini de 20 dies les persones interessades i que estimin reunir les condicions 
legals per accedir al càrrec esmentat, puguin presentar les seves sol·licituds. Els Edictes 

relatius a la convocatòria, s’inseriran al Tauler d’anuncis Municipal, al B.O.P. de Lleida. Així 

mateix, es trametran sengles anuncis al Jutjat de 1ª Instància e Instrucció corresponent del 
Partit Judicial de Lleida i al Jutjat de Pau de Mollerussa. 
 
Tercer.  Finalitzats els tràmits anteriors, l’expedient s’elevarà al Ple de l’Ajuntament a fi i 
efecte que, conforme l’article 101.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, resolgui sobre els 
nomenaments. 
 

Quart. El present acord es comunicarà al TSJC als efectes que tinguin coneixement dels 
tràmits iniciats. 
 
 
6. PRP 2021/ 577 SOL·LICITUD VEÏNS CARRER DEL POAL, EN QUÈ DEMANEN 

AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR UN SOPAR VEÏNAL EL DIA 10 DE JULIOL DE 

2021  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., C., en representació dels veïns 

del carrer del Poal, en què demanen autorització per celebrar un sopar veïnal el proper dia 
10 de juliol i el tancament del carrer entre els carrers Bellvís i Golmés, de les 18.00h fins a 
les 3.00h de la matinada, respectant les distàncies i totes les mesures per a la prevenció de 
la Covid-19.  
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 30.06.2021 i atès l’informe lliurat al 

respecte, es proposta a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer. Autoritzar als veïns del carrer del Poal la celebració d’un sopar veïnal el proper dia 
10 de juliol  i el tancament carrer entre els carrers Bellvís i Golmés, de les 18.00h fins a les 
3.00h de la matinada, respectant les distàncies i totes les mesures per a la prevenció de la 
Covid-19.  
 

Segon. S’acorda facilitar-los tanques per al tancament del carrer. 

 
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
 CONDICIONANTS: 

- A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció musical 
per tal de respectar els descans dels veïns. 

- RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (i a futura 
normativa que pugui sorgir en vigor el dia de l’activitat). 

- 5 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social  
1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic 

com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de deu persones, 
llevat que es tracti de convivents.  

2. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, 
no s'hi permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen d'aquesta 
prohibició el consum d'aliments i begudes en espais públics habilitats amb 

mobiliari per a aquest consum (àrees de lleure, de descans, de pícnic i 
similars) i els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars, 

en les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.  
3. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin 

símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per 
qualsevol motiu. 

- Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010. 
- S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, 

en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 

(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges 
i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles 
que afecte l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 

- No servir alcohol a menors de 18 anys. 
- Tenir localitzada una farmaciola 

- L’empresa de càtering haurà de complir amb totes les mesures sanitàries i tenir 
actualitzada l’assegurança de Responsabilitat Civil. 

- L’empresa de càtering haurà de complir el Pla d’acció del sector de restauració 
en matèria de prevenció Covid-19 i el seu annex (s’adjunten plans). 

- En cas d’emergència trucar al 112 
 
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. 
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Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 

per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 

previst en aquest acord. 

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

 
7. PRP 2021/578 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA 

SALUT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A L’HABILITACIÓ DELS ESPAIS 

ADEQUATS A LA CIUTAT DE MOLLERUSSA PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
CAMPANYA DE VACUNACIÓ DESTINADA AL CONTROL DE LA COVID-19 EN EL 
MARC DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT CATALUNYA. 

 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de 
Mollerussa per a l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a l’execució 
de la campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema 

públic de salut Catalunya (Exp. 1374-30-2021). 
 
Vist l’informe jurídic del Vicesecretari. 
 
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades 
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres 
presents, ACORDA: 

 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament 
de Mollerussa per a l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a 
l’execució de la campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del 
Sistema públic de salut Catalunya. 
 

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

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

ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

“ANNEX 
 
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Mollerussa per a 
l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a l’execució de la campanya de 
vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema públic de salut 
Catalunya. 
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Mollerussa, a la data de signatura electrònica 
 
Intervenen 
 
D’una part, la senyora **********, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant, 
el CatSalut) en l’exercici de les atribucions que li confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 
27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en la seva direcció (fet públic al DOGC 
núm. 1737, de 26.4.1993), que en requereix la ratificació. 
 
I de l’altra, el senyor **********, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que actua assistit per la 
secretària general del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, que intervé en qualitat de fedatària de la 

Corporació municipal. 
 
Exposen 
 

I. En data 15 d’abril de 2021 s’ha formalitzat l’encàrrec de gestió del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya al CatSalut per a l’execució tècnica de la campanya de vacunació 
destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT) en coordinació i sota els criteris de la Secretaria de Salut Pública. 
Mitjançant aquest encàrrec es confereix al CatSalut el desenvolupament de les tasques 
preparatòries i l’adopció de les mesures que l’execució de la campanya requereixi en funció de 
la realitat de cada territori, l’evolució de la pandèmia i el context assistencial, incloent la 
selecció i l’adequació dels espais idonis on aplicar-la i l’organització dels serveis de vacunació. 
En aquest sentit, també preveu que el CatSalut acordi els mecanismes de col·laboració amb 
altres administracions públiques i entitats encarregades de la gestió de centres integrats al 
SISCAT per assolir aquest objectiu en les millors condicions possibles. 

 
II. El Departament de Salut, actuant a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del CatSalut, 

i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure en data 09 d’octubre de 2020 un conveni de 
cooperació interadministrativa amb l’objectiu de promoure la coordinació des serveis públics 
dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per 
la Covid-19. 
 

III. Un deis reptes immediats que planteja l’actual fase d’evolució de la Covid-19 és assolir una 
organització de la vacunació al nostre país sota criteris de màxima efectivitat, accessibilitat a la 
població i equilibri en termes territorials, sota la prioritat d’aconseguir la vacunació i la 
immunitat de la població en el menor temps possible. Això exigeix adaptar les accions de 
vacunació a la realitat plural de la nostra societat amb l’adopció de mesures concebudes sota 
criteris de coneixement directe de les condicions socials i territorials sobre les que s’ha d’actuar 
en cada àmbit i, per tant, capaces d’aprofitar els beneficis que aporta l’organització 
descentralitzada del nostre Sistema públic de salut. De conformitat amb això, els serveis de 
vacunació s’han de desplegar arreu de Catalunya en termes d’accessibilitat, seguretat 
assistencial, màxim aprofitament de recursos i preservació del principi d’equitat. 
 

IV. El CatSalut, a través de les seves diverses regions sanitàries, ha dut a terme una tasca 
d’anàlisi exhaustiu sobre la disponibilitat d’espais apropiats en cada àmbit territorial per 
facilitar l’aplicació de la campanya de vacunació més adequada a realitats demogràfiques i 
socials molt canviants que, en virtut de les seves característiques pròpies, recomanen solucions 
diferenciades i ajustades a les seves condicions. En funció d’això, el municipi de Mollerussa 
compta amb l’espai Firal de Mollerussa, que és de la seva titularitat, reuneix les funcionalitats 
adequades i es troba en disponibilitat de posar a disposició del Sistema públic de salut de 
forma gratuïta durant un període transitori, per tal que pugui destinar-se de manera immediata 
a l’execució d’aquesta campanya en la mesura que constitueix un objectiu d’interès públic 
compartit i de la màxima prioritat per al conjunt de la nostra societat i de la pròpia ciutat de 
Mollerussa i el seu àmbit d’influència. 
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V. Els principis generals de les relacions interadministratives recullen el mandat de facilitar la 
col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els graus de cooperació i 
coordinació necessaris segons les característiques de cada supòsit a afrontar. En la mateixa 
línia, la normativa vigent preveu que els convenis interadministratius incloguin la utilització de 
mitjans, serveis i recursos d’altres administracions com a fórmula per assolir finalitats 
comunes. Això enllaça amb les polítiques d’activació del conjunt de recursos de la nostra 
societat promogudes pel CatSalut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a 
través de diverses iniciatives quan ha estat necessari sota el criteri de buscar en tot moment 
les millors fórmules per afrontar col·lectivament aquesta crisi sanitària. 
 

VI. El Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 
administrativa, estableix al seu article 2 les mesures de continuïtat respecte l’habilitació 
d’espais per a ús sanitari en locals públics i privats que reuneixin les característiques 

necessàries amb aquest objecte i confereix al CatSalut l’establiment del seu règim de gestió en 
el marc del SISCAT. La introducció d’aquesta previsió va en la línia d’augmentar la capacitat 
productiva del sistema, objectiu que coincideix amb la finalitat del present conveni en l’àmbit 
de la vacunació. D’altra banda, la disposició addicional primera d’aquesta mateixa norma dóna 
continuïtat a la flexibilització de la subscripció de convenis en contextos d’emergència vinculats 
a la gestió de la Covid-19. Segons aquest context normatiu i les finalitats del present conveni, 
l’accés als espais que s’hi preveu s’ha d’interpretar en termes estrictament funcionals, associat 
a facilitar la prestació d’un servei assistencial i de salut pública i no pròpiament a cap tipus de 
disponibilitat de caràcter patrimonial més enllà d’aquesta finalitat taxada i expressament 
limitada. 

 
Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest 
Conveni d’acord amb les següents 
 
CLÁUSULES 
 
Primera. Objecte 
 

1. El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Servei Català de la 
Salut (CatSalut), i l’Ajuntament de Mollerussa destinat a posar a disposició del Sistema públic 
de salut de Catalunya l’espai Firal de Mollerussa situat a l’Avinguda del Canal, 0 de Mollerussa, 
per a la seva destinació a l’execució de la campanya de vacunació contra la Covid-19 impulsada 
pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Aquesta posada a disposició s’efectua en termes de gratuïtat i transitorietat, de forma limitada 

a la realització de la campanya que n’és la causa directa, en el ben entès que quan aquesta 
finalitzi l’espai serà retornat a l’Ajuntament, o a l’entitat que aquest li indiqui, en el mateix 
estat en que va ser objecte de lliurament. 

 
3. Mitjançant la subscripció del present conveni, el citat espai queda habilitat com a espai per a ús 

sanitari en els termes previstos a l’article 2 del Decret Llei 26/2020 exclusivament per a la seva 
destinació a l’execució de la campanya de vacunacions contra la Covid-19. En virtut d’aquesta 
habilitació i per tal de fer-la operativa, l’espai queda integrat temporalment en el marc de 
funcionament propi del Sistema Sanitari Integral de Catalunya (SISCAT), mitjançant la seva 
adscripció transitòria, mentre el present conveni sigui vigent, a l’entitat proveïdora de serveis 
del SlSCAT que el CatSalut determini, a la qual se’n confereix la gestió. 

 
4. De conformitat amb l’anterior, l’Ajuntament accepta i consent de forma expressa que el 

CatSalut no dugui a terme l’ocupació de l’espai directament sinó a través de l’entitat proveïdora 
de serveis assistencials al Sistema públic de salut que determini a aquests efectes en funció de 
criteris d’eficàcia, capacitat, seguretat clínica i coneixement i arrelament al territori. Això es 
preveu sens perjudici que el CatSalut pugui participar, sigui directament o en col·laboració amb 
entitats del SISCAT i el propi Ajuntament, en les tasques d’adequació dels espais per a l’ús 
contemplat pel present conveni així com per facilitar els serveis que el seu funcionament 
requereixi. 
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5. Ambdues parts acorden que, sempre previ pacte mutu al respecte i si les circumstàncies ho 
permetessin sense afectar l’eficàcia de la campanya de vacunació, es pugui consensuar 
l’habilitació de nous espais municipals per completar la col·laboració, en substitució dels 
previstos a l’espai Firal de Mollerussa. En aquest supòsit, la mesura haurà d’acordar-se de 
manera consensuada i expressa, i per tal de poder fer-se efectiva s’haurà d’instrumentar 
necessàriament a través de la subscripció d’una addenda al present conveni amb aquest 
objecte, subjecta als seus mateixos pactes reguladors. 

 
Segona. Règim de posada en funcionament 
 

1. L’espai s’adscriu funcionalment al centre assistencial integrat al SISCAT que el CatSalut 
determini, el qual actuarà com a centre de referència. L’entitat titular de la gestió del centre 

del SISCAT de referència serà, dones, l’encarregada de la gestió d’aquest espai on organitzar i 
executar el servei de vacunacions íntegrament al seu càrrec, a través deis professionals que 
determini amb aquest objecte, en col·laboració amb el propi CatSalut i sota la coordinació i els 
criteris que estableixi la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. 

 
2. La Regió sanitària comunicarà a l’Ajuntament la determinació de l’entitat del centre de 

referència del SISCAT als efectes de garantir l’adopció i aplicació de les mesures de coordinació 
que puguin requerir-se per garantir un correcte desenvolupament de la campanya de 
vacunacions a realitzar-hi durant les diverses fases en què pugui distribuir-se. En tot cas, la 
preparació i execució dels protocols de vacunació i la seva execució a tots els nivells correspon 
als serveis del centre de referència del SISCAT, sens perjudici que a aquests efectes hagi 
d’ajustar-se a les directrius de la Secretaria de Salut Pública. 

 
3. El CatSalut, sigui directament o a través de l’entitat encarregada de la gestió del servei de 

vacunacions en el marc del SISCAT que hagi designat, promourà l’adopció del conjunt de 
mesures d’adequació dels espais que resultin necessàries per a la seva destinació a la 
campanya. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, es relacionen a continuació: 

 
- Garantir el conjunt de subministraments, equipaments i serveis mínims 

imprescindibles (en matèria de condicionament tèrmic; disposició de punts d’aigua, 
electricitat i lavabos; espais de magatzem que resultin necessaris; serveis tècnics de 
manteniment; subministrament d’aigua, electricitat i llum; sistema d’alimentació 
elèctrica ininterrompuda si resultés necessari a criteri de l’entitat encarregada de la 
gestió del servei de vacunació; tecnologia TIC, connectivitat a la xarxa d’internet i 
accés wifi; servei d’assistència tècnica informàtica; servei de seguretat de l’espai; 
servei de neteja (tant general com sanitària); serveis de suport sanitari que estimi 
convenients; equipament per al manteniment de vacunes (contenidors frigorífics o 
neveres si es valoressin necessàries); gestió de residus (compactadors i servei de 
buidatge i recollida); mobiliari adequat per a la població a atendre prevista; equip de 
triatge, serveis logístics i de suport administratiu per organitzar la vacunació in situ i 
el flux de persones. 

 
- Designació, si escau, d’una persona responsable de la coordinació de l’equipament i la 

gestió global dels espais per garantir el seu funcionament efectiu en les condicions 
sanitàries adequades. 

 
- L’estructura final s’haurà d’ajustar al número d’equips de vacunació previstos per 

desenvolupar el servei d’acord amb la planificació determinada per la Secretaria de 
Salut Pública, si escau en termes flexibles per ampliar la seva capacitat en funció del 
volum de vacunes disponible. En conseqüència, ha de comptar amb àrees de triatge i 
d’espera per evitar aglomeracions; amb les àrees destinades a punts vacunació (amb 
la capacitat d’ampliació que es consideri adient); de postvacunació; d’atenció sanitària 
per al tractament inicial adequat de qualsevol incidència o possible reacció adversa; 
de repòs i de servei als professionals; de magatzem per a les diverses funcionalitats 
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(en especial el manteniment de vacunes); i les necessàries per a la gestió dels 
diversos tipus de residu. 

 
- El servei de muntatge, manteniment i desmuntatge del conjunt d’equipaments que 

resultin necessaris per a l’adequació del centre al seu objectiu sanitari. 
 

4. El CatSalut, directament o a través de l’entitat encarregada de la gestió, es coordinarà amb 
l’Ajuntament per garantir les condicions de continuïtat i/o l’aplicació deis serveis adequats per a 
la destinació de l’espai posat a disposició del Sistema públic de salut a les funcions pactades 
segons les necessitats específiques de la campanya de vacunacions. Aquesta coordinació es 
limita a la determinació deis esforços mutus que puguin requerir-se en aquest àmbit, sense 
comportar cap compromís de contingut econòmic mútuament exigible ni cap reintegrament, 
rescabalament o indemnització a càrrec del CatSalut o l’Ajuntament. 

 
5. L’Ajuntament no té cap responsabilitat en la prestació dels serveis de vacunació, la qual 

s’executarà per l’entitat titular del centre de referencia del SISCAT que s’hagi determinat de 
conformitat amb els criteris establerts per la Secretaria de Salut Pública. No obstant això, 
l’Ajuntament es coordinarà amb el CatSalut i amb l’entitat proveïdora de referencia per garantir 
que l’espai compti amb condicions d’accessibilitat adequades a la realitat del territori, tant a 
nivell de transport públic i privat com d’accés al propi edifici. Això inclou el compromís de 
l’Ajuntament en una gestió de l’accessibilitat en termes flexibles, variable en funció dels equips 
de vacunació que s’hi destinin i les característiques dels grups d’usuaris, així com en l’adopció 
de mesures a l’exterior del recinte per facilitar el transport sanitari urgent i l’accés dels usuaris. 

 
6. Ambdues administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma immediata 

informació actualitzada que sigui rellevant per a la continuïtat, millora o intensificació de la 
campanya de vacunacions, així com a comunicar-se qualsevol incidència que pugui afectar els 
serveis o l’espai, per garantir la referida continuïtat mentre el seu desplegament resulti 
necessari. 

 
7. L’Ajuntament es compromet a que l’espai pugui destinar-se a l’objecte previst per aquest 

conveni de col·laboració sense afectacions de tercers que en puguin qüestionar la disponibilitat 
o posar en risc l’execució de la campanya de vacunació al llarg de la seva vigència i sota les 
condicions que s’hi estableixen. En conseqüència, en cas que es plantegés qualsevol incidència 
al respecte, es compromet a resoldre-la íntegrament al seu càrrec i, en cas que resulti 
necessari, a l’adopció de les mesures extraordinàries i/o urgents que escaiguin per a no 
comprometre sota cap concepte l’aplicació i continuïtat de la campanya de vacunacions, que és 
l’interès públic prioritari a protegir perseguit per aquest conveni de col·laboració. 

 
8. Sens perjudici de l’anterior ambdues parts acorden que, sempre previ pacte mutu al respecte i 

si les circumstàncies ho permetessin sense afectar l’eficàcia de la campanya de vacunació, 
tenint en compte que el seu desenvolupament constitueix la causa i prioritat de la present 
col·laboració, es puguin consensuar mecanismes per facilitar la realització d’aquella activitat 
firal del recinte que resulti compatible amb la continuïtat de la campanya de vacunació. En 
aquest sentit, ambdues parts garantiran les accions de coordinació necessàries en el sí de la 
Comissió bilateral per garantir-ho i, abans de qualsevol implementació, hauran de comptar 
amb el vist i plau exprés previ al respecte de la Regió Sanitària Lleida del CatSalut i amb el de 
la persona responsable de la coordinació de la instal·lació habilitada (figures de coordinació 
establertes a la clàusula vuitena). 

 
9. De conformitat amb l’article 2.3 del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, els espais habilitats 

per a ús sanitari a través de la seva integració funcional i temporal al SISCAT resten exempts 
de complir els requisits tècnic-sanitaris d’autorització. No obstant això, l’Ajuntament i el 
CatSalut es comprometen a col·laborar activament per gestionar i tramitar en paral·lel al 
procés d’adequació deis espais, des del moment de subscripció del present conveni, qualsevol 
llicència o autorització que es requereixi, prioritzant en tot moment l’efectiva posada en 
funcionament del servei de vacunacions i la seva continuïtat tan aviat s’hagi completat 
l’adequació. 
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Tercera. Organització de l’execució de la campanya en l’àmbit assistencial 
 
Correspon exclusivament al CatSalut l’adopció de les mesures i pactes bilaterals que escaiguin per 
regular les relacions amb l’entitat encarregada de la gestió dels serveis de vacunació a prestar en l’espai 
en tots els seus extrems. Això engloba el conjunt de continguts i d’aspectes accessoris de la campanya 
de vacunació. S’estén, en conseqüència a l’establiment dels circuits i les directrius per tal que les 
actuacions s’ajustin als criteris de la Secretaria de Salut Pública; al subministrament, distribució i la 
disponibilitat de vacunes; a la formació dels equips de vacunació i la determinació dels punts de 
vacunació en cada moment; a les relacions de compensació econòmica que calgui establir per fer 
sostenible l’actuació i facilitar la dedicació dels recursos necessaris amb aquest objecte; a la subjecció 
als criteris de vacunació; i a la constant adaptació a les instruccions que es puguin donar i a les 
circumstàncies del territori a través dels instruments de col·laboració i cooperació establerts, inclosos 

els previstos per aquest conveni. 
 
Quarta. Finalització de la col·laboració 
 

1. Finalitzada la campanya de vacunació al territori de referència al qual s’ha de prestar servei, en 
el moment que això es determini a criteri del CatSalut d’acord amb l’entitat encarregada de la 
gestió de l’espai i la Secretaria de Salut Pública, el CatSalut impulsarà la restitució de l’espai 
per al seu retorn a l’Ajuntament (o entitat que aquest indiqui) en les mateixes condicions 
materials en què va ser rebut. Això inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions 
d’adequació que s’hagin introduït, el buidatge de l’equipament assistencial i la realització de les 
mesures de restauració que en el seu cas es comprovin necessàries si fruit de la preparació 
dels espais o el seu ús durant la campanya es constatés algun deteriorament que li resulti 
imputable. 

 
2. Aquesta tasca la podrà realitzar directament o a través de l’entitat del SISCAT encarregada de 

la gestió, així com comptant amb la col·laboració d’altres entitats i del propi Ajuntament. 
 
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal 
 

1. Les dades personals a les quals pugui tenir accés qualsevol de les parts en aplicació del present 
conveni han de ser tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica, 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Qualsevol participació 
de l’Ajuntament a nivell de coordinació de la present col·laboració que impliqués un possible 
accés a dades requerirà la subscripció prèvia del corresponent encàrrec de tractament. 

 
2. En tot cas, les persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament de dades 

personal de qualsevol de les entitats han de respectar escrupolosament la confidencialitat i 
secret professional. 

 
Sisena. Col·laboració institucional 
 
Aquest Conveni estableix el règim de coordinació administrativa aplicable davant un repte d’interès 
públic recíproc i, per tant, no se’n desprèn cap relació onerosa ni un règim de retribució per afrontar les 
despeses dels serveis públics previstos, ni cap compromís de reintegrament de despeses mútuament 
exigible a banda del compromís de restitució dels espais en les condicions en què va ser objecte de 
lliurament. 
 
Setena. Vigència 
 

1. Aquest Conveni adquireix vigència a partir de la data de la seva signatura, sens perjudici que 
ambdues parts en reconeixen els efectes des de l’1 de maig de 2021, moment de l’inici efectiu 
de la col·laboració. La seva vigència i efectes s’han de mantenir mentre perdurin les necessitats 
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de vacunació associades al control de la Covid-19 a la ciutat de Mollerussa i el seu territori 
d’influència a criteri del CatSalut en els termes previstos a la clàusula quarta, tot extingint-se 
de manera automàtica en el moment que el CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament i s’hagi 
completat el procés de restitució de l’espai o, en cas d’absència de comunicació, transcorregut 
un any des de la seva signatura, sense perjudici que en aquest cas subsisteixi el compromís de 
restitució pactat. 

 
2. No obstant l’anterior, el Conveni pot extingir-se anticipadament per acord exprés de les parts i 

per la concurrència de les causes generals previstes a la normativa i, igualment, pot ser 
objecte de prorroga expressa amb un límit màxim total de quatre anys. 

 
Vuitena. Seguiment de la cooperació: responsable de coordinació de la instal·lació habilitada i 
comissió bilateral 

 
1. L’Ajuntament reconeix al CatSalut la capacitat per designar un responsable de coordinació de la 

instal·lació habilitada al qual s’encarrega vetllar per la seva posada en marxa i el seu 
funcionament sota les condicions establertes pel present conveni i les directriu determinades 
per la Secretaria de Salut Pública i la Regió Sanitària del CatSalut. En qualsevol situació que al 
seu criteri ho requereixi, podrà demanar la convocatòria de la Comissió prevista al punt 
següent. El seu nomenament i/o substitució s’efectuarà mitjançant comunicació de la Gerència 
de la Regió Sanitària a l’Ajuntament amb aquest objecte. 

 
2. Les parts estableixen una Comissió de seguiment d’aquest Conveni formada per una persona 

representant de cadascuna de les institucions que subscriuen aquest Conveni, a la qual s’hi 
afegiran una persona en representació de l’entitat encarregada de la gestió de l’espai en el 
marc del SISCAT i la persona responsable de la coordinació de la instal·lació habilitada. La seva 
funció és vetllar pel compliment dels seus objectius, resoldre en primera instància de forma 
consensuada els conflictes que pugui generar l’aplicació dels seus pactes i coordinar les 
mesures a adoptar per les respectives institucions per facilitar el desenvolupament de la 
campanya de vacunació en condicions optimes, ajustades a l’evolució del control de la 
pandèmia. La Comissió s’ha de reunir a petició de qualsevol de les parts i pot comptar amb la 
participació deis serveis tècnics que estimi necessaris. 

 
3. La Comissió pot nomenar equips de treball tècnic de suport que consideri necessaris formats 

per membres participants en els serveis municipals, la Secretaria de Salut Pública i els equips 
d’atenció primària amb presència al territori, per avançar en la consecució de les seves 
finalitats. 

 
Novena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent 
 

1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d’agost, així 
com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i 
l’ordenament jurídic en general. 

 
2. La resolució de les diferències en la interpretació i el compliment que poguessin sorgir en 

l’execució d’aquest Conveni correspon, en primer lloc, a l’acord entre les parts i, si aquest 
acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar 
qualsevol reclamació davant la jurisdicció competent. En cas que no s’arribés a cap solució 
extrajudicial, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de Lleida. 

 
Desena. Ratificació 
 
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la 
Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el director del Servei, aquest 
Conveni ha de ser sotmès a la ratificació del Consell esmentat. 
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I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, se signa electrònicament a un sol 
efecte en el lloc que s’esmenta a l’encapçalament. 
   
Alcalde       Directora 
Mollerussa        Servei Català de la Salut” 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 
 
8. PRP2021/558 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DELS PAVELLONS 11 DE SETEMBRE, 

PAVELLÓ FIRAL  I L’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA  DEL 
DIA 19 DE JULIOL AL 23 D’AGOST  DE 2021 PER PART DEL CLUB PATÍ 
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 131-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P. C., E. en representació del Club Patí 
Mollerussa, en què demana autorització per a poder fer ús dels Pavelló 11 de Setembre  i 

Pavelló Firal  del dia 19 de juliol al 23 d’agost des de les 09:00 i fins les 12:00h, per dur a 
terme Tecnificacions Estiu Hoquei. També sol·licita l’accés a la piscina municipal des de les 
12:00 i fins les 13:00h. 
 
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 Club Patí Mollerussa, la utilització de les instal·lacions sol·licitades, del 
dia 19 de juliol al 23 d’agost 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 
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col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 
associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

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

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

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

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

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

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

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

lloc l’ incompliment. 
 
Compensació de despeses 

 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

Es compliran els  CRITERIS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU 
PER A MENORS DE 18 ANYS publicat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. 
Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya. (S’adjunta protocol). L’activitat anirà 
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condicionada amb la futura normativa que pugin publicar les diferents Administracions Públiques en 
relació el COVID-19. Així també es complirà el PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE 
CATALUNYA  I EL D’UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (S’adjunten els 3 documents).  
 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. (pavellons i piscines) 
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 
-En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre R.C. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 
 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 

Quart. 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. 

 

9. PRP 2021/554 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD D’UNA SALA GRAN AMB CAPACITAT PER A 20 PERSONES ELS 
DIES 17 I 24  D’AGOST DE 2021 PER PART DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ EN 
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ PER LA SALUT MENTAL DEL PLA 

D’URGELL. EXPEDIENT 1599- 109-2021. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.M., N. en representació del Servei de 
Rehabilitació en col·laboració amb l’Associació per la Salut Mental el Pla d’Urgell, en què 
demana una sala gran amb capacitat per a 20 persones els dies 17 i 24 d’agost de 2021 des 
de les 11:00 i fins les 13:30h per dur a terme la realització d’un mural inclusiu. 
 

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: 
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Primer. Autoritzar a Servei de Rehabilitació en col·laboració amb l’Associació per la Salut 
Mental del Pla d’Urgell, la utilització  de la Sala de Ball del Teatre l’Amistat els dies 17 i 24 

d’agost 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 
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 
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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 

RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny 

-2. Mesures de protecció i organitzatives 

2.1. Distància física interpersonal de seguretat 

1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 
1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin 
vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius. 

-Us obligatori de mascareta. 

L’activitat serà d’un màxim de 20 persones, amb recomanació de fer dos grups de 10 persones . 

Es tindran en compte les mesures d’higiene de la instal·lació durant la fase de represa i la futura 
normativa que sigui d’aplicació per l’activitat. 

 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 
-Respectar aforament total 20 persones. 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures 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-CoV-
2. 

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. 
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10. PRP2021/565 APROVACIÓ D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI ALS 

MEMBRES DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE QUATRE AGENTS DE 

LA POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 
Finalitzat el procés de selecció mitjançant concurs – oposició de quatre  places d’agent de la 
Policia Local a l’Ajuntament de Mollerussa (Bases publicades al BOP núm. 207 de 25 
d’octubre de 2019). 
 
Donant compliment al Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó 

del servei que és d’aplicació al personal de les administracions locals. 

 
Atès que l’article 29 de l’esmentat Real Decret detalla que: “Se abonarán asistencias a los 
miembros de los tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de 
personal o de las pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o 
para la realización de actividades, siempre que dichos procesos de selección conlleven la 
realización de ejercicios escritos u orales, así como a los colaboradores técnicos, 

administrativos y de servicios de dichos órganos.” 
 
Atès que l’art. 30 regula les assistències dels membres de tribunals i concursos en tres 
categories per ordre de categoria d’accés: 
 
a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal 

laboral asimilables.  
b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías de 
personal laboral asimilables. 
c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y E o categorías de 
personal laboral asimilables. 

 
Atès que les bases de la convocatòria (base sisena) classifica el tribunal qualificador en la 

categoria tercera als efectes de cobrament. 
 
Tenint en consideració les quanties fixades en l’annex IV de l’esmentada normativa que en 
la categoria tercera pugen les quantitats de: 
 
Categoria tercera:  
President i  secretari:  39,78€  

Vocals    36,72€ 
 
Considerant que la mateixa normativa en l’article 27 literalment diu: “Las percepciones 
correspondientes a las asistencias reguladas en este artículo serán compatibles con las 
dietas que puedan corresponder a los que para la asistencia o concurrencia se desplacen de 
su residencia oficial.” 

 
Atenent que les assistències al Tribunal en aquest procés de selecció han estat les següents:  
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Vocals tribunal        sessions  dietes/km_________________ 
 

L.G., A.     6  6 viatges anada/tornada Les Borges 
B. 
B.D., R.    5  5 viatges anada /tornada Alcarràs 
D.D., A.    3  3 viatges anada i tornada Tàrrega 
 
Preu per sessió:  Vocals       36,72€ 
Preu per viatge: Km.  0,19€/km 

 

D’acord amb els informes facilitats per l’àrea de RRHH, la Junta de Govern, en desplegament 
de les facultat conferides mitjançant RES2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
PRIMER. Reconèixer l’obligació de pagament a les persones que han format part del 
tribunal de selecció com a VOCALS, d’acord amb el detall adjunt: 

 
VOCALS___________________________________       QUANTITAT FINAL________ 
L.G., A.         253,60   
B.D., R.        264,92  
D.D., A.        138,91   
 

Total a pagar: 657,43 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’àrea econòmica perquè faci el pagament a les 

persones relacionades en l’apartat primer. 

Tercer. Comunicar-ho a les àrees que correspongui per al seu coneixement i als efectes 

corresponents. 

 
11. PRP 2021/556 SOL·LICITUD DE LSP DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 

LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 

Vista la instància presentada per S.P., LL. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de 

la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència de la senyora Margarita Pons 

Albareda. 

ANTECEDENTS: 

En data 2 de febrer de 2021 va morir la senyora P.A., M.. 

En data 29 de juny de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 

presentació de la documentació fins al dia 2 de febrer de 2022. 

L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les 

transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.  
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L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) 

estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui 

practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos 

prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.  

En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a S.P., LL. per a la presentació de la declaració 

de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per 
transmissió “mortis causa”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos 

adients. 

 

12. PRP 2021/561 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 
RELACIÓ 6/2021 

 
Vista la relació núm. 6/2021 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua 
potable trameses per l’empresa gestora del servei, AGBAR, i informada pel servei de gestió 
tributària i recaptació municipal, que inclou 61 expedients i que importa la quantitat 
2.679,98 €. 

 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 

Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 6/2021, corresponent al període entre els dies 31 de maig al 30 de juny de 2021. 
  
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 

subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i 
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars 
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del 
servei, AGBAR, als efectes oportuns.   

 
13. PRP 2021/563 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 
7/2021 

 
Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 7/2021, que inclou 4 expedients i que importa la 

quantitat 6.584,94 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
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Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 

14. PRP 2021/564 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 9/2021. 

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 9/2021, que inclou 113 expedients i que importa la 
quantitat 48.227,09  €.   
  

La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  

Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 

15. PRP 2021/570 RELACIÓ 3/2021 SOL·LICITUDS NO SUBJECCIÓ IIVTNU PER 
NO INCREMENT DE VALOR  

 
Fonaments de dret: 
 

La Sentència 1163/2018, de 9 de juliol de 2018, del Tribunal Suprem, procedeix a 

interpretar l’abast i els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat que conté la Sentència 
59/2017, de 11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, relativa a l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), tenint en compte que la 
decisió emesa pel Tribunal Constitucional ha donat lloc a solucions jurisdiccionals 
contradictòries per part dels Tribunals Superiors de Justícia. 
 
En la Sentència de 9 de juliol, el Tribunal Suprem considera, per una part, que els articles 

107.1 i 107.2.a) del TRLRHL, a tenor de la interpretació que ha de donar-se al fallo i 
fonament jurídic 5 de la STC 59/2017, “només tenen una inconstitucionalitat i nul·litat 
parcial”. En aquest sentit, entén que “són constitucionals i resulten doncs, plenament 
aplicables, en tots aquells supòsits en els que l’obligat tributari no ha pogut acreditar (...) 
que la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol (o la constitució o 
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats 
terrenys) no ha posat de manifest un increment del seu valor, o el que es el mateix, una 

capacitat econòmica susceptible de ser gravada amb fonament a l’article 31.1 CE”. 
 
Per altra banda, el Tribunal Suprem aclareix que “l’article 110.4 del TRLRHL és 

inconstitucional i nul en tot cas (inconstitucionalitat total) perquè, com assenyala la STC 
59/2017, ‘no permet acreditar un resultat diferent al resultant de l’aplicació de les regles de 
valoració que conté’, o, dit d’altra manera, perquè ‘impedeix als subjectes passius que 

puguin acreditar l’existència d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica (SSTC 
26/2017, FJT 7, i 37/2017, FJ 5)’”. 
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D’acord amb la Sala Tercera del Tribunal Suprem es, precisament, aquesta nul·litat total de 
l’article 110.4 del TRLRHL continguda en la Sentència del Tribunal Constitucional la que 

“possibilita que els obligats tributaris puguin provar, des de la STC 59/2017, la inexistència 
d’un augment del valor del terreny davant l’Administració municipal o, en el seu cas, davant 
l’òrgan judicial i, en cas contrari, es la que habilita la plena aplicació dels articles 107.1 i 
107.2.a) del TRHRLH. 
 
En relació amb la prova de la inexistència d’una plusvàlua real i efectiva obtinguda en la 
transmissió del terreny, el Tribunal Suprem realitza les següents aclariments: en primer lloc, 

el Tribunal manifesta que “correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment 

de valor del terreny onerosament transmès”. En segon lloc, que per acreditar que no ha 
existit la plusvàlua gravada pel IIVTNU “podrà el subjecte passiu oferir qualsevol principi de 
prova, que almenys indiciàriament permeti apreciar-la”. Per últim, que aportada “per 
l’obligat tributari la prova de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà d’ésser 
l’Administració la que provi en contra de dites pretensions per a poder aplicar els preceptes 
del TRLRHL que el fallo de la STC 59/2017 ha deixat en vigor en cas de la plusvàlua”. 

 
Conseqüentment de tot l’anterior, la Sala Tercera del Tribunal Suprem desestima el recurs 
de cassació interposat al estimar que la resolució judicial recorreguda va interpretar de 
manera correcta l’ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, de 11 de maig, 
permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la 
devolució d’ingressos efectuats per l’esmentat concepte, en aquells supòsits en els que no 

s’acredita per l’obligat tributari la inexistència d’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, supòsits en els que els articles 107.1 i 107.2.a) del TRLRHL resulten 
constitucionals i, en conseqüència, els ingressos deguts. 

La Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 2ª, del Tribunal Suprem, de 17 

de juliol de 2018, estableix que els valors consignats en les escriptures públiques, en tant 

siguin expressius de que la transmissió s’ha efectuat per un preu inferior al d’adquisició, 

constitueixen un sòlid i ordinari principi de prova que, sense tenir un valor absolut, si que 

seria suficient, per lo general, com a font d’acreditació del fet justificador de la inaplicabilitat 

de l’impost. 

Vista la relació núm. 3/2021 de no subjecció d’IIVTNU per no increment de valor i els 

expedients individualitzats que hi consten. 

Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- APROVAR la relació de devolucions d’ingressos d’IIVTNU de les liquidacions 

d’ingrés directe (LID) relacionades a l’annex I (de la relació 3/2021), atès que s’acredita per 

part dels obligats tributaris la inexistència d’increment de valor. 

Segon.- APROVAR la anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a l’annex I 

(de la relació 3/2021), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la inexistència 

d’increment de valor. 

Tercer.- APROVAR la no subjecció (no LID) de les liquidacions d’ingrés directe relacionades 

a l’annex I (de la relació 3/2021), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la 

inexistència d’increment de valor. 
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Quart.- DESESTIMAR la no subjecció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID) 

relacionades a l’annex II (de la relació 3/2021), per NO reunir els requisits establerts al 

TRLRHL. 

Cinquè.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 

interessades incloses en l’annex indicat anteriorment amb oferiment dels recursos legals 

adients. 

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

 
16. PRP 2021/571 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 4/2021 
 
Vista la relació núm. 4/2021 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 4 expedients i que 

importa la quantitat de 2.198,46 €. 
 
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents 
del Reglament General de Recaptació. 
 
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que 
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent. 

 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de 
Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que 

figuren en els expedients inclosos en la relació número 4/2021, així com la determinació del 

nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, 
que consten en cada un dels expedients aprovats. 
 
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris 
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, 
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, 
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i 

amb oferiment dels recursos legals adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
17. PRP 2021/572 RELACIÓ SOL·LICITUDS DE REVISIÓ DE LIQUIDACIONS 

D’INGRÉS DIRECTE (LID) 3/2021 
 

Vista la relació núm. 3/2021 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe, 

presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 4 expedients i que 

importa la quantitat de 1.485,94 €. 

Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de 

Govern adopta els següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els 

expedients inclosos en la relació número 03/2021. 

Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 

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

Recaptació. 

Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els 

expedients inclosos en la relació número 03/2021. 

Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 

interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, 

en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si 

així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals 

adients. 

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

 
18. PRP 2021/575 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 

376/381/2021 
  
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 138.681,43 €. 

 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció: 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 

INF. 005 DATA 01/07/2021 EXP.  1657-535-2021 RELACIÓ F/2021/376 137.037,03 € 

INF. 006 DATA 01/07/2021 EXP.  1657-541-2021 RELACIÓ F/2021/381 1.644,40 € 

 
 
Primer.-Aprovar per import total de 138.681,43  euros les relacions de factures següents: 
 

F/2021/376 137.037,03 € 

F/2021/381 1.644,40 € 

 

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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19. PRP 2021/500 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 

2361-35-2021 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021-7042, de data 01/06/2021, el Sr. M.F., M. sol·licita la renúncia a la targeta de 
resident zona blava. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 
desplegament de les seves facultats i per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la targeta de resident de zona 

blava associada al vehicle matrícula 0939GKF  el titular de la qual és M.F., M. 

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

 
20. PRP 2021/553 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-24-2021 
 

Examinada la sol·licitud presentada per F.J., J. per a obtenir una targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat. 

 

En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 

criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 

discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 

reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 

Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 

i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 

 

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: F.J., J. 

Núm. targeta:  25137-2021-00021-9610Y 

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  5/2031 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
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21. PRP 2021/562 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-25-2021 
 

Examinada la sol·licitud presentada per M.F., M.J. per a obtenir una targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat. 

 

En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 

criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 

discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 

reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 

Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 

i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 

 

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

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

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

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

disminució següent: 

 

Titular: M.F., M.J. 

Núm. targeta:  25137-2021-00022-1782J 

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  5/2031 

 

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

 
 
22. PRP 2021/ 569 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-26-2021 
 

Examinada la sol·licitud presentada per R.A.,B. per a obtenir una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat. 
 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
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: 
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 
 
Titular: R.A., B. 
Núm. targeta:  25137-2021-00023-4151Q 
Modalitat: Titular conductor 
Data de caducitat:  4/2022 
 

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

 
23. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- 
 
No se’n presenta cap. 
 
 

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta minuts, per Ordre del 
Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 


