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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 15 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 08.07.2021 (ACTA 26/2021) 
 
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 08.07.2021 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 2021/588 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. Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al 

llistat que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i 
les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 
 
B)Expedient: 2436/359/2020 

Titular: DIVARAN PROPIEDAD SAU 

Descripció:   PRÓRROGA LLICÈNCIA D'OBRES 214/2006 

CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 

MITGERES AMB 11 HABITATGES, 7 PLACES D’APARCAMENT I 

12 TRASTERS 

Pressupost: REVISIÓ DE TAXES 

Emplaçament: CARRER ST. JAUME 4A 

Ref. cadastral: 4500924CG2140S0001RW 
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B)Expedient: 2436/361/2020 

Titular: DIVARAN PROPIEDAD SAU 

Descripció:   PRÓRROGA LLICÈNCIA D'OBRES 90/2006 

EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 

MITGERES AMB 6 HABITATGES, 1 LOCAL, 6 PLACES 

D’APARCAMENT I 6 TRASTERS 

Pressupost: REVISIÓ DE TAXES 

Emplaçament: AV ERMENGOL V s/n 

Ref. cadastral: 3909802CG2130N0001JD 

 

 
B)Expedient: 2436/362/2020 

Titular: DIVARAN PROPIEDAD SAU 

Descripció:   PRÓRROGA LLICÈNCIA D'OBRES 268/2006 

EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 

MITGERES AMB 4 HABITATGES, LOCALS I 1 TRASTER 

Pressupost: REVISIÓ DE TAXES 

Emplaçament: FERRER I BUSQUETS 57 

Ref. cadastral: 4811132CG2141S0001PL 

 
 
B)Expedient: 2436/115/2021 

Titular: DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Descripció:    EXECUCIÓ INFRAESTRUCTURA PER A DOS NOUS MÒDULS 

PREFABRICATS A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV 

Pressupost: 103.141,53 € 

Emplaçament: TRAVESSIA JOSEP TARRADELLAS, S/N 

Ref. cadastral: 25172A003001730001DS 

 

 
*************************************************** 
 
Segon. 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: 2410-103-2021 

Titular: B.B., M. 

Descripció:   TIRAR DOS TABICS INTERIORS (NO SON PARED DE CARGA), 

FER UNA PARED DE PLADUR I FER UN LABAVO ON ARA HI 

HA UN RENTADOR 

Pressupost: 999,01 € 

Emplaçament: CARRER SANT ANTONI, 46 

Ref. cadastral: 4902302CG2140N0062KF 
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A)Expedient: 

2410-105-2021 

Titular: M.G., M.M. 

Descripció:   ENDERROCAR L’ENVÀ DE LA CUINA I REPARAR LES RAJOLES 

Pressupost: 1.670,00 € 

Emplaçament: AVINGUDA CATALUNYA, 49, 2-1 

Ref. cadastral: 5009314CG2151S0007ZY 

 
 

A)Expedient: 2410-107-2021 

Titular: S.S., N.S. 

Descripció:   POSAR PAQUET A TOT EL DOMICILI 

Pressupost: 300,00 € 

Emplaçament: CARRER JOAN BURNIOL, 4, 1-1 

Ref. cadastral: 4509416CG2140N0002IK 

 

 
A)Expedient: 2410-108-2021 

Titular: G.P., D. 

Descripció:   REHABILITACIÓ DE TERRRASSA 

Pressupost: 2.580,00 € 

Emplaçament: CARRER PALAU, 1 

Ref. cadastral: 411803CG2141S 

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

 

 
Tercer . Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en 
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de 
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot 
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre 
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, 
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de 

determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.  
 
Quart. 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 
45.639,55€. 

 
3. PRP 2021/591 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 

MANTENIMENT DELS EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. SEGON SEMESTRE 2021. 

 
L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels 
extintors, BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics municipals, durant el 

segon semestre de 2021, consistent en la seva revisió periòdica reglamentària per part 
d’una empresa autoritzada, i la posterior resolució de les incidències que en resultin 
d’aquesta. La prestació del servei és necessària per tal de garantir la continuïtat del 
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manteniment dels aparells amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu control, i evitar 
la seva degradació. 

 
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). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una 
activitat que li correspon el codi CPV 50413200 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 informada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, han estat presentats els pressupostos part de les 
empreses SEGURETAT ARSOL, SL I SIEF-2, SL,. S’ha constatat que les empreses disposen 
de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial i professional necessària per a executar les 
prestacions objecte del contracte. 
 

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 de 2019 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 

MANTENIMENT DELS EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. SEGON SEMESTRE 2021. Simultàniament, 
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost 
municipal vigent. Núm. RC220210004434 i RC220210004436. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS a favor de les empreses esmentades, 
en els termes que es descriuen seguidament: 

 
 Objecte del contracte: 

 
Manteniment dels extintors, BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics 
municipals, durant el segon semestre de 2021, consistent en la seva revisió periòdica 

reglamentària per part d’una empresa autoritzada, i la posterior resolució de les 

incidències que en resultin d’aquesta.  

 Empresa adjudicatària: SEGURETAT ARSOL, SL 
 Relació equipaments i preus: 
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 BASE IVA 21 

% 

TOTAL 

BIBLIOTECA / CENTRE CULTURAL 264,65 € 55,58 € 320,23 € 

CENTRE CULTURAL 15,00 € 3,15 € 18,15 € 

AJUNTAMENT OFICINES 181,85 € 38,19 € 220,04 € 

BENESTAR SOCIAL 44,00 € 9,24 € 53,24 € 

POLICIA LOCAL 60,90 € 12,79 € 73,69 € 

EDIFICI SANT JORDI - JUTJATS 42,40 € 8,90 € 51,30 € 

CAMP DE FUTBOL 12,00 € 2,52 € 14,52 € 

MAGATZEM BRIGADA 152,40 € 32,00 € 184,40 € 

CASAL DE LA GENT GRAN 90,00 € 18,90 € 108,90 € 

PISCINA COBERTA 110,20 € 23,14 € 133,34 € 

EDIFICI SANT JORDI - PATRONAT DE FIRES 53,90 € 11,32 € 65,22 € 

EDIFICI SANT JORDI - LA BANQUETA 53,55 € 11,25 € 64,80 € 

 1.080,85 € 226,98 € 1.307,83 € 

 
 

 Empresa adjudicatària: SIEF-2, SL 
 Relació equipaments i preus: 

 
 

   BASE IVA 21 
% 

TOTAL 

TEATRE AMISTAT 503,80 € 105,80 € 609,60 € 

POLIESPORTIU 11 DE SETEMBRE I 18 DE 
MARÇ 

307,20 € 64,51 € 371,71 € 

SILOE 23,80 € 5,00 € 28,80 € 

POMPEU FABRA 301,90 € 63,40 € 365,30 € 

LES ARRELS 153,10 € 32,15 € 185,25 € 

OFICINA JOVE 174,40 € 36,62 € 211,02 € 

SALA DE BALL AMISTAT 179,20 € 37,63 € 216,83 € 

ASSOCIACIÓ ALBADA 13,60 € 2,86 € 16,46 € 

EDIFICI SOCIAL AMISTAT 288,00 € 60,48 € 348,48 € 

AULA DE FORMACIÓ D'ADULTS 13,60 € 2,86 € 16,46 € 

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 120,60 € 25,33 € 145,93 € 

IGNASI PERAIRE 253,40 € 53,21 € 306,61 € 

MVP 250,20 € 52,54 € 302,74 € 

  2.582,80 € 542,39 
€ 

3.125,19 € 
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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:  

 
La durada de la prestació s’estableix des del juliol de 2021 fins al desembre de 
2021. 
 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

 
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de 
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

 Formalització del contracte:  
 

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 
de la LCSP. 

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

informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 

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

 
4. PRP 2021/593 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI 

MONITORATGE DE SUPORT A LA DIVERSITAT PER AL PLA EDUCATIU 
D’ENTORN DEL CURS 2020-2021. 

 
L’objecte de la present contractació és oferir l’activitat educativa  de monitoratge 
especialitzat de suport a la diversitat durant les vacances escolars de l’estiu 2021.  

 
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 
80200000-6 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 d’un informe per part de 
l’òrgan de contractació 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.  
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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 estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de LLEURE 
QUALIA SCCL, la 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. 
 

L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que 

és possible l’avocació de competències delegades per tal de que l’òrgan delegant pugui 
conèixer i resoldre assumptes determinats, sempre que concorrin circumstàncies de caràcter 
tècnic, econòmic, social, jurídic o territorial que ho facin convenient. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en ús de les facultats que tinc legalment 

atribuïdes 
en virtut d’allò establert a la disposició addicional segona apartat primer de la LCSP, 
RESOLC: 
 
Primer. AVOCAR les atribucions  delegades a la Junta de Govern Local en matèria de 
contractació i conseqüentment, i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del 

SERVEI que té per objecte ACTIVITAT  EDUCATIVA DE MONITORATGE ESPECIALITZAT 
DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 2021 A MOLLERUSSA. Simultàniament, 
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost 
municipal vigent: núm. operació RC 220210004445. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de  LLEURE 

QUALIA SCCL amb el CIF: F25850421  en els termes que es descriuen seguidament: 

 
 La retribució del contracte:  6.000 € (EXCEMPT D’IVA). 

 
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 per l’òrgan 
competent. 
 

 Serveis inclosos:  
  

 Monitoratge especialitzat. 
 Coordinació i comunicació amb representant institut. 
 Coordinació sota conveni de lleure i seguretat social del monitor. 
 Material de l’activitat. 

 Assegurança monitoratge.  
 

 El termini d’execució/La durada de la prestació:  

 
      La durada de la prestació del servei  seran els mesos de juliol i agost del 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. 

 
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.” 
 

5. PRP 2021/594 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE CASAL 
DE REFORÇ EDUCATIU PER NENS DE 5 A 16 ANYS PER AL PLA EDUCATIU 
D’ENTORN DEL CURS 2020-2021. 

 
L’objecte de la present contractació és oferir l’activitat educativa de casal de reforç per a 
nens de 5 a 16 anys per donar acompliment a les oportunitats educatives més enllà de 

l’escola durant les vacances escolars de l’estiu 2021.  
 
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 

80200000-6 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 d’un informe per part de 
l’òrgan de contractació 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 LLEURE 

QUALIA SCCL, la 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. 
 

L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que 
és possible l’avocació de competències delegades per tal de que l’òrgan delegant pugui 
conèixer i resoldre assumptes determinats, sempre que concorrin circumstàncies de caràcter 
tècnic, econòmic, social, jurídic o territorial que ho facin convenient. 
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en ús de les facultats que tinc legalment 
atribuïdes 

en virtut d’allò establert a la disposició addicional segona apartat primer de la LCSP, 
RESOLC: 
 
Primer. AVOCAR les atribucions  delegades a la Junta de Govern Local en matèria de 
contractació i conseqüentment, i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del 
SERVEI que té per objecte ACTIVITAT DE REFORÇ EDUCATIU PER NENS DE 5 A 16 
ANYS  DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 2021 A MOLLERUSSA. 

Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 

Pressupost municipal vigent: núm. operació RC220210004443. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de  LLEURE 
QUALIA SCCL amb el CIF: F25850421  en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 La retribució del contracte:  5.500 € (EXCEMPT D’IVA). 

 
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 per l’òrgan 
competent. 
 

 Serveis inclosos:  

  
 Monitoratge especialitzat. 
 Coordinació i comunicació amb representant institut. 
 Coordinació sota conveni de lleure i seguretat social del monitor. 
 Material de l’activitat. 

 Assegurança monitoratge.  
 

 El termini d’execució/La durada de la prestació:  
 

      La durada de la prestació del servei  seran els mesos de juliol i agost del 2021 
 
 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de 
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

 Formalització del contracte:  

 
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 
de la LCSP. 

 

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

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

 
6. PRP 2021/585 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2544-

18-2021. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE ROBA I 
COMPLEMENTS. EMPLAÇAMENT: PL. MAJOR, 14, LOCAL. 

 
Es presenta, per part de la societat Positivo Fashion Wear, SL,  la comunicació per a 
l’exercici de l’activitat de venda al detall d’articles de roba i complements a la Plaça Major, 

14. 

 
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 de l’exercici de l’activitat següent: 
 
Número d’expedient: 2544-18-2021 
Titular: POSITIVO FASHION WEAR, SL 
Denominació: venda al detall d’articles de vestir i complements 
Emplaçament: Pl. Major, 14, local 1 

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

“INFORME RESOLUCIÓ:  
 

TITULAR:               POSITIVO FASHION WEAR, SL        

ACTIVITAT:           VENDA AL DETALL D’ARTICLES DE VESTIR I COMPLEMENTS 

EMPLAÇAMENT:     Pl. Major núm. 14    Mollerussa 
EXPEDIENT:          2544-18-2021 

 

NOVA ACTIVITAT  X           AMPLIACIÓ            CANVI DE NOM               

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 2 de juliol de 2021 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 

municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient 
municipal 2544-18-2021 tramitat en règim de comunicació. 
Es comprova favorablement el projecte tècnic redactat per Juan Costa Gil visat VA04253/21 
de 08.04.2021 i el certificat tècnic de comunicació d’activitats visat VA08147/21 de 
01.07.2021 acreditatiu de compliment de la normativa vigent.  
Atès l’informe de compatibilitat urbanística favorable de 23.04.2021. Per tot l’anterior, 

s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions: 
 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 
tècnic. 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en 

dB(A) 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 

existents 

60 60 50 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls 
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les mesures 
correctores que siguin necessàries. 

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 
37/2003 del Ruido. 

- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal. 
- Gestió de residus: 
- paper, cartró, plàstic: dipositar en contenidors municipals de recollida selectiva. 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
- La zona de magatzem tindrà una càrrega de foc per sota els 425 MJ/m2 per tal 

de mantenir la condició de zona sense risc especial d’incendis.   
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 
tècnic. 

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 

- Compliment de les determinacions del Catàleg de Béns Protegits de Mollerussa. 
- Declaracions responsables de seguretat ciutadana industrial de les instal·lacions: 

instal·lació elèctrica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els 

controls periòdics d’acord amb la legislació vigent. 
- Petit establiment comercial (PEC) amb superfície de venda de 162,8 m2. 
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat. 
PENDENT D’APORTAR DECLARACIONS RESPONSABLES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE 
LEGALITZACIÓ O REVISIONS PERIÓDIQUES: INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA, CLIMATITZACIÓ, 
ETC. EN CAS QUE S’ESCAIGUI.” 
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7. PRP 2021/592 ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUE S’ESTIMA 

FAVORABLEMENT LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE DIVERSOS SECTORS DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA (FASE-1) SECTORS: 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 
32, 33.  

 
L’Ajuntament de Mollerussa a data 16 de juliol de 2020 va sol·licitar a l’IDAE una subvenció 
per a la reforma de l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi de Mollerussa (fase-

1) sectors: 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 32, 33 per un import de 166.179,03 € 

i amb un cost elegible de 332.358,07 €. 
 
Aquesta sol·licitud de subvenció ha estat presentada en el marc de la “Mesura 6: Renovació 
de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior”  del RD 616/2017, 
de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars 
d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del 

programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, publicat al BOE núm 144, de 
data 17 de juny de 2017. Modificat pel RD 1516/2018, de 28 de desembre publicat al BOE 
núm 314, de data 29 de desembre de 2018, pel RD 316/2019, de 26 d’abril, publicat al BOE 
núm 103, de data 30 d’abril de 2019 i pel RD 1185/2020, de 29 de desembre, publicat al 
BOE núm 340, de data 30 de desembre de 2020. 
 

Vista la notificació en data 21 de juny de 2021 de Resolució per la que s’estima 
favorablement la sol·licitud de subvenció per un import de 165.102,22€ i un cost elegible de 
330.204,44€ per a la reforma de l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi de 
Mollerussa (fase-1) sectors: 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 32, 33. Vist que ha 
estat reduït del cost elegible la partida ”Ajudes a paleteria en obres varies a justificar” de 

2.153,63€ i que l’expedient ha estat identificat amb el núm FEDER-EELL-2020-004551. 
 

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut del Reial Decret i la importància de 
l’execució de les actuacions previstes, en desplegament de les facultats conferides per 
Decret de l’Alcaldia núm RES2019/358 de 21 de juny, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Acceptar la concessió de la subvenció per a la reforma de l’enllumenat públic de de 
diversos sectors del municipi de Mollerussa (fase-1) sectors: 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 

23, 28, 29, 32, 33; atorgada per Resolució per la que s’estima favorablement la sol·licitud 
de subvenció formulada en el context del RD 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la 
concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el 
pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de 
creixement sostenible 2014-2020, publicat al BOE núm 144, de data 17 de juny de 2017, 
modificat pels RD 1516/2018, de 28 de desembre, RD 316/2019, de 26 d’abril i RD 

1185/2020, de 29 de desembre i pel qual s’atorga un ajut de 165.102,22€ 
 

Segon. Donar trasllat a la regidoria d’urbanisme i a les àrees econòmica i de contractació 
als efectes oportuns i per al compliment de les següents obligacions, de  conformitat amb les 
condicions i termes de la resolució: 
 
1. En un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de 

l’ajuda, el beneficiari haurà d’acreditar l’inici de la tramitació dels procediments de 
contractació de subministraments, obres i serveis necessaris per a l’execució de les 
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actuacions, o d’aquelles accions necessàries per al compliment amb els terminis d’execució 
previstos al projecte. 

 
2. En un termini màxim d’1 any des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda, 
el beneficiari haurà d’acreditar que s’han formalitzat les contractacions necessàries per a 
l’execució de les actuacions objecte d’ajuda. 
 
3. El termini màxim per a l’execució de les actuacions és el 31 de juliol de 2023. 
 

4. En un termini màxim de 2 mesos a partir de la data de fi d’execució de l’actuació, s’haurà 

de justificar la realització de les actuacions que conformen el projecte, de conformitat amb 
l’article 15 de la convocatòria dels ajuts. 
 
Altrament i de conformitat amb allò previst a l’art¡cle 8 del RD 616/2017, de 16 de juny: 
 
1. Els beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament a l’IDAE, qualsevol 

modificació de les condicions inicialment informades amb la documentació que acompanya a 
la sol·licitud.  
 
2. No podran obtenir la condició de beneficiari d'aquestes ajudes els que incorrin en alguna 
de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, 
General de Subvencions, o els qui estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent 

després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i 
incompatible amb el mercat comú. En aquest context, el beneficiari aportarà, juntament 
amb la sol·licitud d'ajuda, la justificació corresponent en qualsevol de les formes previstes 
en el referit article 13. 
 

3. Així mateix, es consideren obligacions essencials de les entitats beneficiàries, les 
següents: 

a) Mantenir un sistema de comptabilitat diferenciat per totes les transaccions relacionades 
amb les actuacions objecte de cofinançament, explicant, almenys, amb una codificació 
comptable adequada que permeti identificar clarament aquestes transaccions. 
b) Tenir en compte, en els processos de contractació corresponents, el següent: 

1. Per la naturalesa del beneficiari i la quantia de l'ajuda sol·licitada, el procediment de 
contractació dels subministraments, obres i/o serveis necessaris per a l'execució 
d'aquestes actuacions haurà d'estar sotmès a la regulació continguda en el referit text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
2. En els documents (plecs, anuncis, etc.) que sustentin la contractació dels béns o 
serveis a prestar haurà de fer-se constar la possibilitat de cofinançament o participació 
del FEDER. 
3. No és admissible la inclusió de criteris de valoració discriminatoris o que alterin la 
concurrència, podent establir-se requisits mínims a complir pels oferents sempre que 

aquests no puguin utilitzar-se per valorar favorablement unes ofertes enfront d'unes 
altres. 

4. S'haurà de disposar de la documentació del procés de contractació, inclosa la 
justificació de la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa i de les 
comunicacions amb els oferents. 
5. La prestació del servei contractat ha de ser demostrable i ha d'estar verificada i 
acceptada de forma prèvia a la certificació del pagament, conforme a les condicions que 

s'estableixin en el contracte. 
6. En cas d'utilitzar-se el procediment d'urgència, aquest ha d'estar perfectament 
justificat. 
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c) Acreditar davant l’IDAE la realització de l'activitat, facilitant a més les comprovacions 
encaminades a garantir la correcta realització del projecte o acció objecte de l'ajuda, 

aportant a aquest efecte quanta documentació li sigui requerida. Amb aquestes finalitats, 
es dissenyarà un procediment de control que permeti verificar i validar documentalment el 
100% de la despesa declarada pels beneficiaris, així com verificar sobre el terreny un 
conjunt representatiu de les actuacions i operacions realitzades, que serà aprovat 
mitjançant resolució del Director General del IDAE. 
d) Sotmetre's a qualsevol actuació de comprovació i control financer que pugui realitzar la 
Direcció general de Fons Comunitaris, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, 

el Tribunal de Comptes, els òrgans de control de la Comissió Europea o altres òrgans de 

control competents, tant nacionals com de la Unió Europea, d'acord a l'establert en la 
normativa aplicable a la gestió de les ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea, 
aportant per a això quanta informació li sigui requerida. 
e) Complir amb els requisits de difusió i publicitat establerts en aquest reial decret i en 
particular en l'article 17. 
f) Acceptar la seva inclusió en una llista pública d'operacions, que serà objecte de 

publicació electrònica o per altres mitjans segons el previst en l'annex XII «Acceptació i 
comunicació sobre el suport procedent dels Fons» de l'article 115 del Reglament (UE) n.º 
1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. 
g) Conservar els documents originals, justificatius de l'actuació realitzada i l'aplicació dels 
fons rebuts, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. La 
disponibilitat dels documents s'ajustarà al que es disposa en l'article 140 del Reglament 

(UE) núm 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. 
h) Respectar les normes de subvencionalitat nacionals que pogués establir l'Autoritat de 
Gestió de la present iniciativa. 
 

4. El beneficiari haurà de disposar dels procediments de gestió i control que garanteixin el 

bon us i aplicació de les ajudes. 
 

5. El beneficiari haurà de proporcionar la documentació necessària ex ante i ex post referida 
en l’annex I, entre elles la relacionada amb la quantificació dels indicadors que apliquen. 
 
6. El IDAE transmetrà als beneficiaris les instruccions rebudes de l’Autoritat de Gestió, en la 
mesura que els afectin. 
 
Tercer. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel 

desenvolupament dels acords adoptats.  
 

8. PRP 2021/602 SOL·LICITUD DEL PARTIT POLÍTIC ALIANÇA CATALANA, EN 
QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA CARPA INFORMATIVA AL 
RECINTE DEL MERCAT EL DIA 21 DE JULIOL DE 2021 

 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A., J., en representació del Partit Polític Aliança 
Catalana, en què demana autorització per muntar una carpa informativa al recinte del 

mercat per dur a terme informació als ciutadans presentant les seves idees i propostes, de 
les 09.00h fins a les 13.00h, el dia 21 de juliol de 2021. 
 
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 els informes lliurats al 

respecte, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:   
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Partit Polític Aliança Catalana a muntar una 
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carpa informativa al recinte del mercat per dur a terme informació als ciutadans presentant 
les seves idees i propostes, de les 09.00h fins a les 13.00h, el dia 21 de juliol de 2021. 

 
El lloc d’ubicació serà a la Plaça Manuel Bertrand núm. 18, xamfrà amb el carrer Joan 
Burniol, davant de l’antiga sabateria (Xarol). Així mateix, també s’informa que pot estar 
subjecta a possibles modificacions segons l’organització del mercat. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

 Separació de 1,5 mts entre parades pels costats. 

 S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha 
de facilitar gel hidroalcohòlic al client. 

 Us obligatori de mascareta quan no es pugi mantenir distància d1’5 mts. 
 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades 
 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
 El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la 

distància de seguretat.  
 S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client. 
 Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 
 Tenir localitzada una farmaciola. 
 En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu 

desplaçament en cas de vent. 

 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 
 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de 

vianants. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

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

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.  
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 

del previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 

 
9. PRP 2021/544 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

1097 EXPEDIENT 2349-31-2021 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 
d’entrada  2021/7256  en data 3 juny de 2021  relatiu a la renúncia a la llicència de Gual 
permanent número 1097 ubicada a l’Av. Ermengol V, 54  el titular de la qual és T.V., D. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
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Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual 
permanent, número 1097 ubicada a l’Av. Ermengol V, 54  el titular de la qual és Dolores 

Torra Vidal. 

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

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

correspongui. 

Quart. Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 

trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local. 

10. PRP 2021/566 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 
NÚMERO 1487. EXPEDIENT 2349-32-2021. 

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 P.S., G. 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: 1487. 
 Ubicació: c/ Ferran i Puig, 41. 

 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. 

 
11. PRP 2021/567 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1488. EXPEDIENT 2349-34-2021. 
 
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 N.E., E. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 

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

condicions següents: 
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Número de placa de gual permanent: 1488. 
 Ubicació: c/ Ponent, 14. 

 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. 
 

12. PRP 2021/573 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 
967 EXPEDIENT 2349-33-2021 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 
d’entrada  2021/8147 en data 1 juliol de 2021  relatiu a la renúncia a la llicència de Gual 

permanent número 967 ubicada al carrer Ponent, 12  el titular de la qual és S.R., F. 

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

Primer.  Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual 
permanent, número 967 ubicada al carrer Ponent, 12  el titular de la qual és Francesc Sans 

Rubinat. 

Segon. La efectivitat de la renúncia resta condicionada a l'abonament de la taxa 
corresponent al període impositiu del present exercici. 

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

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

13. PRP 2021/584 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 
NÚMERO 1489. EXPEDIENT 2349-35-2021. 

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 G.D., M.E. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les 
condicions següents: 
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Número de placa de gual permanent: 1489. 
 Ubicació: Cr Ferrer i Busquets 104. 

 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. 
 

14. PRP 2021/579 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA SRA. R.A., P.  
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 8è. trienni d’ordre a favor de la Sr. 
R.A., P. membre de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mollerussa, funcionària de 

carrera, Grup B, del dia 21 de juliol de 2021. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sr. R.A., P., que ocupa el lloc de treball de CAP DE 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ACTIVITATS de la plantilla funcionari, un trienni del grup B (8è. 
d’ordre) des del dia 21 de juliol de 2021 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual i als serveis econòmics municipals. 

 
15. PRP 2021/580 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 

1538-27-2021 
 

D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. D.X., M. en què demana poder realitzar 
la formació que es detalla a continuació: 

 
CURS: “PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER 
RAÓ DE SEXE”. 

DURADA (h): 12  
CALENDARI: 2, 8, 15 i 22 de juny de 2021 
MODALITAT: EN LÍNEA  
ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA d 

 
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria , 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 
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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 D.X., M. a realitzar el curs que es detalla: 

 
CURS: “PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER 
RAÓ DE SEXE”. 
DURADA (h): 12  

CALENDARI: 2, 8, 15 i 22 de juny de 2021 
MODALITAT: EN LÍNEA  
ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA d 

 
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 
justifiqui la realització de la formació. 

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

 
16. PRP 2021/589 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.04.2021 a 

30.04.2021) 
 

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats 
durant el període comprès entre els dies 01.04.2021 a 30.04.2021. 
 
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos 
els informes que obren en l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 

Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,efectuats 
durant el període comprès entre els dies 01.04.2021 a 30.04.2021 i que corresponen al 
personal següent: 
  

 

ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

  ATENCIÓ EXTERNA 

 M.C., J.  126,02 € 

  

 TOTAL ÀREA 126,02 € 
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  ESPORTS 

 P.O., S. 51,10 € 

 TOTAL ÀREA 51,10 € 

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 
 

 Tercer. Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació. 
 

17. PRP 2021/590 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.05.2021 a 
31.05.2021) 

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats 

durant el període comprès entre els dies 01.05.2021 a 31.05.2021. 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos 

els informes que obren en l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS:  

Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats 

durant el període comprès entre els dies 01.05.2021 a 31.05.2021 i que corresponen al 
personal següent: 
 
 ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

 SEGURETAT CIUTADANA 

 A.R, J. 628,70 € 

 B.M., N. 359,35 € 

 C.C., C. 228,84 € 

 F.M., E. 849,76 € 

 F.P., D. 1.193,44 € 

 F.P., R. 576,32 € 

 G.M., M. 467,13 € 

 L.O., A. 336,96 € 

 M.E., S. 786,20 € 

 O.L., E. 888,94 € 

 P.M., J. 53,28 € 

 P.F., D. 26,02 € 

 R.N., J. 52,04 € 

 R.D., F. 338,47 € 

 S.V., J. 894,69 € 

 V.S., C. 52,04 € 
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 TOTAL ÀREA 7.732,18 € 

 ATENCIÓ EXTERNA 

 C.LL., J. 182,65 € 

 P.F., J.A. 182,05 € 

 TOTAL ÀREA 364,70 € 

 

 ESPORTS 

 G.L., A. 63,90 € 

 P.O., S. 115,02 € 

 TOTAL ÀREA 178,92 € 

 

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació. 

 
18. PRP 2021/595 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 
8/2021 

 

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 8/2021, que inclou 6 expedients i que importa la 
quantitat 6.705,55 €. 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
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. 

 

 

19. PRP 2021/596 SOL·LICITUD DE ABR DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 

LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 

Vista la instància presentada per B.R., A.  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 del senyor B.D., A.. 
 
ANTECEDENTS: 
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En data 14 de gener de 2021 va morir el senyor B.D., A.. 

 
En data 12 de juliol de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 14 de gener 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.  
 

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 B.R., A. 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. 

20. PRP 2021/598 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 10/2021. 

 

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 10/2021, que inclou 46 expedients i que importa la 
quantitat 12.006,45  €.    
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  

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

21. PRP 2021/599 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 4/2021 

 

Vista la relació número 4/2021, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 36 expedients i que importa la quantitat de 2.291,32 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 

  



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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. 

22. PRP 2021/600 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM.367/373/378/379/428/431/432/435/436/2021 

 
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 24.117,48 €. 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció: 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

INF. 016 DATA 06/07/2021 EXP. 1657-532-2021 RELACIÓ F/2021/373 1.321,56€ 

INF. 018 DATA 07/07/2021 EXP. 1657-598-2021 RELACIÓ F/2021/435 678,63 € 

INF. 019 DATA 08/07/2021 EXP.  1657-539-2021 RELACIÓ F/2021/379 7.736,36 € 

INF. 020 DATA 08/07/2021 EXP.  1657-538-2021 RELACIÓ F/2021/378 2.236,00 € 

INF. 023 DATA 08/07/2021 EXP. 1657-598-2021 RELACIÓ F/2021/436 407,07 € 

INF. 028 DATA 12/07/2021 EXP. 1657-516-2021 RELACIÓ F/2021/367 300,49€ 

INF. 029 DATA 12/07/2021 EXP. 1657-592-2021 RELACIÓ F/2021/431 3.351,70€ 

INF. 030 DATA 12/07/2021 EXP. 1657-593-2021 RELACIÓ F/2021/432 5.051,00€ 

INF. 031 DATA 12/07/2021 EXP. 1657-589-2021 RELACIÓ F/2021/428 3.034,67 

 
 

Primer. Aprovar per import total de 24.117,48 euros les relacions de factures següents: 
 

F/2021/367  300,49€ 

F/2021/373 1.321,56€ 

F/2021/378 

2.236,00 

€ 

F/2021/379 

7.736,36 

€ 

F/2021/428 3.034,67 

F/2021/431 3.351,70€ 

F/2021/432 5.051,00€ 

F/2021/435 678,63 € 

F/2021/436 407,07 € 
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Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
23. PRP 2021/601 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/1199 
 
Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/1199, de 
09/07/2021, 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 2021/1199, de 09/07/2021:  

“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. XET_017/2021 del 8 de juliol 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 les despeses corresponents a la relació F/2021/434 

per import de 29.962,39€ 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 accidental amb el vistiplau del secretari accidental, a Mollerussa i a 

la data de la signatura electrònica.” 
 

24. PRP 2021/603 SOL·LICITUD DE PRR DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
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Vista la instància presentada per R.R., P. 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 del senyor B.D., A.. 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 14 de gener de 2021 va morir el senyor B.D., A.. 
 
En data 12 de juliol de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 

presentació de la documentació fins al dia 14 de gener 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.  
 
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 R.R., P. 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. 
 

25. PRP 2021/604 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-288-2021  

 
En data 12 de juliol de 2021, el Sr. M., V. 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 “Pub Literari”. 
 

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, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
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: 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 Núm. Expedient: 2334-288-2021 
 Titular peticionari: M., V. 

 Nom comercial: “Pub Literari” 
 Ubicació: Av. Generalitat, 18 
 Metres quadrats:  ampliació de 8 m2 
 Període autoritzat: de juliol 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. 

 



                            
 
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. 

 

26. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència 
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de 

sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és 
urgent. 
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta 

dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 
 
26.1.- PRP 2021/607 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ SEGONS LA CONVOCATÒRIA I 
LES BASES ESPECÍFIQUES PER A REALLOTJAR PERSONES MAJORS DE 65 ANYS, 
PENSIONISTES I/O PREJUBILATS, INTERESSADES EN COMPARTIR PIS AMB 
L’OBJECTIU DE VIURE ACOMPANYATS; “COMPARTIR ÉS VIURE”.  

Atès allò que s’estableix en les bases i convocatòria per reallotjar persones majors de 65 

anys, pensionistes i/o prejubilats, interessades en compartir pis amb l’objectiu de viure 
acompanyats; “Compartir és viure”, publicades al BOP de Lleida núm. 28, d’11 de febrer 
2021 i al web corporativa www.mollerussa.cat. Finalitzat el termini per a la presentació de 
sol·licituds (20 dies hàbils a partir de la publicació al BOP, conforme la base 5.1). 

Per Decret d’Alcaldia RES 2021/582, de 31 de març de 2021, fou aprovada la relació 
provisional de sol·licituds presentades, admeses i excloses i la composició de la Comissió de 
valoració. Aquesta resolució (Decret), fou objecte de publicació reglamentària, inserint-se 
l’anunci a la pàgina web corporativa i al BOP de la província de Lleida, núm. 65, de 7 d’abril 
de 2021.  

Les al·legacions i documentació requerida s’ha presentat en temps i forma (10 dies hàbils a 
partir de la publicació al BOP), BOP de la província de Lleida, núm. 65, de 7 d’abril de 2021 i 
a la web corporativa, i procedeix admetre dita documentació, i declarar esmenades les 
deficiències i incorporar a les persones sol·licitants a la llista d’admesos. 

Atès que s’han presentat dues sol·licituds de baixa de la llista definitiva d’admesos, així com 

una altra sol·licitud extemporàniament. 

Atès el que s’ha exposat, RESOLC 

PRIMER. Aprovar la relació definitiva d’adjudicataris.  

RELACIÓ DEFINITIVA D’ADJUDICATARIS:  

N.ordre    Reg entrada P. sol·licitants  Núm. Exp    Puntuació  

1      2021-2005            M.A., I.     2908-17-2021  6

  
3      2021-2170  G.M., J.R.    2908-21-2021  5 
4      2021-2430  M.G., M.M.      2908-24-2021  3,5 
5      2021-2600            M.C., C.    2908-23-2021  3,5 
6              2021-3097             A.A., B.            2908-28-2021            3,5
    
SEGON. Aprovar la relació de sol·licituds de renuncia.  

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS DE RENUNCIA A LA LLISTA D’ADMESOS: 

2  2021-8504  08/07/2021      M.M., M.D.    2908-22-2021  

   
TERCER. Aprovar la convocatòria pel sorteig públic d’habitatges als adjudicataris. El dia 21 
de juliol a les 11.00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Mollerussa.  

http://www.mollerussa.cat/
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QUART. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 
desplegament d'aquest acord. 

CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients.  

26.2.- PRP 2021/614 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.06.2021 a 
30.06.2021) 

 
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, 
efectuats durant el període comprès entre els dies 01.06.2021 a 30.06.2021. 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència 
i vistos els informes que obren en l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents ACORDS: 

 
Primer. L’autorització, la disposició, el reconeixement de l’obligació i l’ordenació del 
pagament dels SERVEIS EXTRAORDINARIS de l’Àrea Seguretat Ciutadana, corresponent al 
període       01-06-2021 a 30-06-2021, per import de 7.139,86 € i que corresponen al 
personal FUNCIONARI, que seguidament s’indica:   
 
COGNOMS I NOM IMPORT SINGULARITZAT  

A.R., D.  595,25 € 
B.M., N. 286,43 € 
C.C., C.  401,64 € 
F.M., E. 866,55 € 
F.P., D. 866,55 € 
F.P., R. 108,32 € 
G.M., M. 349,97 € 

L.O., A. 935,30 € 
M.E., S.  838,41 € 
O.L., E. 1.004,05 € 
P.M., J. 374,51 € 
P.F., D. 26,02 € 
R.N., J. 26,02 € 

R.D., F. 52,04 € 
T.M., S. 408,80 € 
TOTAL ÀREA                                7.139,86 € 
 
Atesa la condició de personal funcionari, els SERVEIS EXTRAORDINARIS, gaudiran del 
concepte retributiu de GRATIFICACIONS. 
 

Segon. Aprovar l’autorització, la disposició, el reconeixement de l’obligació i l’ordenació del 
pagament dels SERVEIS EXTRAORDINARIS l’Àrea NOVES TECNOLOGIES, corresponent al 
període 01-06-2021 a 30-06-2021, per import de  326,40 € i que corresponen al personal 
FUNCIONARI, que seguidament s’indica:   

 
COGNOMS I NOM IMPORT SINGULARITZAT  
G.F., S. 326,40 € 

TOTAL ÀREA                              326,40 € 
 
Atesa la condició de personal funcionari, els SERVEIS EXTRAORDINARIS, gaudiran del 
concepte retributiu de GRATIFICACIONS. 
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Tercer. Aprovar l’autorització, la disposició, el reconeixement de l’obligació i l’ordenació del 
pagament dels SERVEIS EXTRAORDINARIS de l’Àrea Esports, corresponent al període 01-

06-2021 a 30-06-2021, per import de 1.202,82 € i que corresponen al personal LABORAL, 
que seguidament s’indica:   
 
COGNOMS I NOM IMPORT SINGULARITZAT  
B.M., E. 63,90 € 
C.S., J. 331,30 € 
G.L., A. 89,46 € 

P.F., A. 102,24 € 

P.O., S. 63,90 € 
R.P., A. 359,20 € 
S.LL., S. 192,82 € 
TOTAL ÀREA                           1.202,82 € 
 
Atesa la condició de personal laboral, els SERVEIS EXTRAORDINARIS, gaudiran del concepte 

retributiu d’HORES EXTRAORDINÀRIES. 
 
Quart. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 
de despeses, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació. 

 

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


