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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-vuit minuts del dia 23 de setembre 
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 i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal 
 
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 

 

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

ANTERIOR. 
 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del 

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

 
 
2. PRP 2021/763 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: 2436-128-2021 

Titular: R.E., A. 

Descripció:   SOTERRANENT CABLEJAT TELEFONICA 

Pressupost: 870,00 € 

Emplaçament: CARRER PALAU 6 

Ref. cadastral: --- 

 
 
B)Expedient: 2436-135-2021 
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Titular: FORTUNE PIG, SL 

Descripció:   AMPLIACIÓ ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS 

Pressupost: 78,150,26 € 

Emplaçament: CARRETERA TORREGROSSA, NÚM 63      

Ref. cadastral: 3601745CG2130S0001MZ 

 
 

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

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: 2410/104/2021  

Titular: V.C., J. 

Descripció:   PARET MITJANERA AL JARDÍ VENTRE VEÏNS 

Pressupost: 350,00 

Emplaçament: C/ SANT JAUME, 13 

Ref. cadastral: 4600503CG2140S0001YW 

 
 

 
A)Expedient: 2410/121/2021  

Titular: L.F., D. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.320,00 

Emplaçament: C/ GERMANS CASTELLÓ, 14 

Ref. cadastral: 5307801CG2150N0001EZ 

 
 

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

Tercer.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en 
els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb 
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 
 
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 
2.462,93€. 
 

 
3. PRP 2021/765 CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL. CESSIÓ DIRECTA 

ANTICIPADA D’UNS TERRENYS AFECTATS PER A SISTEMA D’EQUIPAMENTS, 
ZONA VERDA I VIALITAT. EXP. 2305-2-2020 

 

ANTECEDENTS 
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Els senyors C.C., I. i C.C., R. son propietaris per meitat indivises de les finques: 

-Registral núm. 660 inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al Tom 2.035, 

Llibre 124, Foli 220. 

-Registral núm. 4651 inscrita al Registre de la Propietat núm. de Lleida, al Tom 1.278, 

Llibre 46, Foli 71. 

L’Ajuntament de Mollerussa va mostra l’interès en adquirir anticipadament una porció de les 

finques citades, amb la finalitat de cedir-les a la Generalitat de Catalunya per a 

l’emplaçament de les instal·lacions de la nova Àrea Bàsica Policial del Pla d’Urgell-Les 

Garrigues del cos de Mossos d’Esquadra, amb una superfície total de 15.245.45 m2.  

Amb data 20 de novembre de 2020, l’arquitecte del Consell Comarcal, com a tècnic de 

l’Ajuntament de Mollerussa va emetre un informe relatiu a “indemnitzacions corresponents 

als titulars dels bens situats als SUBd-01 i SUBd-04 afectats per l’expedient d’ocupació 

directa de terrenys destinats a l’Àrea Bàsica Policial i Vial Nord” 

A l’apartat 3 del citat informe, “terrenys afectats per l’ocupació directa” comet una errada en 

el número registral i nomena la finca com a 4551, quan hauria de dir 4651.  

A l’apartat 4 del citat informe, “aprofitaments urbanístics dels terrenys afectats” comet una 

errada en el número registral i nomena la finca com a 4551, quan hauria de dir 4651. 

Finalment, a l’apartat 5 del citat informe, “indemnitzacions anuals als propietaris dels 

terrenys afectats” comet una errada en el número registral i nomena la finca com a 4551, 

quan hauria de dir 4651. 

Aquest errada material s’ha anat reproduint al llarg de l’expedient en tots aquells informes 

que s’han emès al llarg de la tramitació de l’expedient. 

Com a documents, més rellevants, afectats per la errada s’assenyalen els següents: 

DATA    TÍTOL       

- 20-11-2020   Informe tècnic aprofitament i valors 

- 15-02-2021   Proposta d’aprovació de relació de bens i drets  

- 18-02-2021   Aprovació J.G. relació de bens i drets 

- 22-02-2021   Notificacions als Srs. Ramón i Ignasi Culleré Calvís 

- 05-05-2021   Publicació BOP  

- 23-07-2021   Informe jurídic. Aprovació conveni urbanístic 

- 23-07-2021   Proposta d’acord. Aprovació conveni urbanístic 

Vist l’informe jurídic de Secretaria inclòs en l’expedient Exp. 2305-2-2020. 

Atès els que s’ha l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels 
següents, ACORDS: 
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PRIMER. Rectificar l’acord de Junta de Govern de 29 d’abril de 2021, d’aprovació definitiva 

de la relació de béns i drets d’una ocupació directa, motivada per l'errada material o de fet 

relatiu al núm. registral de  la descripció de la finca objecte d’aquest informe,  realitzant la 

següent esmena: 

- On diu:  “finca registral 4551” 

- Ha de dir: “finca registral 4651” 

SEGON. Fer extensiva aquesta rectificació d’errada material a tots els documents afectats 

que hi consten a l’expedient.  

TERCER. Publicar aquesta correcció d’errada material al BOP.  

QUART. Notificar aquesta Resolució als interessats.  

 

4. PRP 2021/769 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ECONÒMIC PER A 
ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS 
ILERDENCS DE LLEIDA PER A L’ANY 2021  

 
Vist l’edicte d’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021, publicat en el BOP de Lleida núm. 
180, de 16 de setembre de 2021. 

 
Vist que tindran la consideració de subvencionables les despeses corrents i relacionades amb 

les següents activitats: 
 
a) Ensenyaments musicals: Les despeses pròpies dels centres que imparteixen 
ensenyaments musicals que comporten l’obtenció d’un títol oficial o un certificat dels estudis 

realitzats. Aquests centres poden ser conservatoris, escoles de música i aules associades 
autoritzades d’iniciativa municipal, d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual 
es regulen les escoles de música i de dansa. (DOGC 4-8-93). 
 
b) Activitats culturals i artístiques: 
b.1. Activitats de dinamització cultural: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, 
setmanes culturals, activitats de promoció de la lectura, festes temàtiques de cultura 

popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional. 
b.2. Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, teatre, dansa, circ, i qualsevol altra 
manifestació artística, i suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i 
programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD...). 
b.3. Activitats de promoció i difusió cultural: cursos, exposicions, conferències, trobades, 
jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i 

estudis de recerca i documentació. 

 
c) Edició de revistes o altres publicacions periòdiques i originals de publicacions de caràcter 
local o comarcal de les terres de Lleida, tant en suport paper com en suport electrònic, i en 
llengua catalana o occitana. 
 
d) Actuacions adreçades a la preservació de la programació cinematogràfica regular en 

àmbits rurals, en sales de cinema de titularitat de l’ens local. 
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Resten expressament exclosos d’aquest Pla fullets i material divulgatiu i/o turístic, plànols, 

mapes, programes de festes, llibres de text, agendes, així com les activitats de caràcter 
esportiu, gastronòmic (inclosos els dinars de germanor o similars) o lúdic i recreatiu 
(inflables infantils, festes d’escuma o similars). 
 
Vist que les despeses que es podran justificar són les següents: 
a) En el cas dels ens locals que imparteixen ensenyaments musicals: Les derivades del 
funcionament i manteniment dels centres i concretament: nòmines dels professors, llum, 

aigua, calefacció, neteja i consergeria, tant si la gestió és directa com indirecta. 

 
b) En el cas d’activitats Culturals i Artístiques ( Activitats de dinamització cultural, artístiques 
i de difusió i promoció de la cultura): 
- Lloguer de material. 
- Despeses de publicitat i difusió. 
- Dietes, allotjaments i desplaçaments del personal extern a l’entitat beneficiària i vinculat 

directament amb la realització de l’objecte de l’actuació. 
- Despeses de personal necessari per dur a terme l’activitat i directament relacionat amb 
l’objecte de l’actuació. 
- La contractació de treballs realitzats per altres empreses i professionals. 
 
c) En el cas d’edicions de revistes i publicacions:  

- Les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i distribució, 
tant contractades externament, com efectuades pel personal propi. 
- Les despeses generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a la redacció, com per a la 
recopilació d’informació necessària per a la publicació. 
 

d) Pel que fa a la preservació de la programació cinematogràfica regular en àmbits rurals, 
aquelles que tinguin per objectiu garantir una massa crítica de públic que faci viable aquesta 

programació i una oferta estable de títols d’estrena. 
 
S’entendrà com a despesa corrent corresponent a l’exercici 2021 la que es produeixi durant 
l’exercici. En el cas de treballs per a revistes i publicacions també s’acceptarà les despeses 
realitzades durant l’exercici 2020 directament vinculades a la revista o publicació i que són 
necessàries per tal que puguin ser editades durant l’any 2021. 
 

Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut 
addicional destinat a la mateixa actuació. La subvenció atorgada, conjuntament amb els 
altres ajuts obtinguts i els ingressos procedents de taxes i/o preus públics que financin 
directament les despeses objecte de la subvenció, no podran excedir el cost de l’actuació.  
 
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari per a la 

total execució de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del 
finançament públic únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.   

 
Vist que l’import de la convocatòria és de 1.604.000,00 euros dedicats al Pla per a ens locals 
en matèria de cultura i que la seva distribució s’ha dut a terme segons els criteris del punt 
1.5 de l’acord de La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. 
 

Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de 
35.653,00 euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1. 
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Vist que el vuitè punt indica que les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament 
anticipat, un cop publicada l’aprovació definitiva del Pla i prèvia presentació electrònica del 

formulari d’acceptació de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils. 
 
En virtut de quant s’ha exposat i considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa 
s’aculli als beneficis previstos en aquest Pla, 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 d’Educació; participació; Grup Sant Isidori i Pla de Barris, es proposa a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Acceptar la concessió de la subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit 
de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021, acordada per la 
Junta Rectora de l’IEI de 10 de juny de 2021 per la qual s’atorga un ajut de 35.653,00 €. 
 
Segon. Donar trasllat a les regidories de Cultura, d’Ensenyament i de Finances; i al 
Departament d’Intervenció als efectes oportuns. 

 
 
5. PRP 2021/740 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL TEATRE L’AMISTAT TOTS ELS 
DILLUNS D’OCTUBRE DE 2021 FINS AL JUNY DE 2022. PER PART DE L’AULA 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GUIU CLARA. EXPEDIENT 1599- 162-2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.C.,T. en representació de l’Aula d’Extensió 
Universitària, en què demana poder disposar del teatre l’Amistat tots els dilluns d’octubre de 
2021 i fins al juny de 2022, des de les 16:30 fins a les 19:00h amb la corresponent 
assistència del tècnic, per dur a terme el curs 2021-2022. 

 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Aula d’Extensió Universitària, la utilització del Teatre l’Amistat tots els 

dilluns d’octubre de 2021 i fins al juny de 2022, des de les 16:30 fins a les 19:00h, 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, 
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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 
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. 
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 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 

Compliment RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre 2021 

-Es recorda l’us obligatori de mascareta dins de la sala i el manteniment de distància de seguretat 
personal 
-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 40 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. 

 
6. PRP 2021/737 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT EL 

DIA  2  D’OCTUBRE DE 2021. PER PART DE LA COLLA DELS 50 I MÉS. 
EXPEDIENT 1599- 163-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.C., A., en representació de la colla dels 50 
i més de Mollerussa, en què demana autorització per poder disposar de la sala de ball de 
l’Amistat el dia 2 d’octubre de 2021 des de les 19:00 i fins a les 22:00h, per a dur a terme 

l’Assemblea General Ordinària del 2021. 
 
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. 
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la colla dels 50 i més, la utilització de la sala de ball de l’Amistat el dia 
2 d’octubre 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. 

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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 

Compliment RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre 2021 i la futura que estigui en vigor el dia 
de l’activitat. 

-Es recorda l’us obligatori de mascareta dins de la sala i el manteniment de distància de seguretat 
personal 
-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 40 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. 

 
7. PRP 2021/700 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE 
COLOR BLAU EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2021 PER PART  DEL COL·LEGI 
D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA. EXPEDIENT 1599-
145-2021. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.T., A.J., en representació del Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, en què demana autorització per il·luminar 
de color blau  la façana de l’Ajuntament el dia 2 d’octubre, per dur a terme el reconeixement 
del dia Internacional de l’Educació Social. 
 
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 Col·legi d’Educadores i Educadors Socials, la il·luminació  de   la façana 
de l’Ajuntament de color blau  el dia 2 d’octubre 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: 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 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. 

 

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. 

 

8. PRP 2021/757 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA 
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 29 I 30 DE SETEMBRE DE 2021. PER A 
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 
1599- 158-2021.  

 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament 
de Salut, en què demana autorització per l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en la 

ubicació habitual els dies 29 i 30 de setembre de 2021, per a ubicació de  la unitat mòbil del 
programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 

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

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Departament de Salut, la utilització  de   l’estacionament a la Ctra. de 
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual els dies 29 i 30 de setembre 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: 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

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

dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 

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

 
Condicions específiques:  
 
CONDICIONANTS 

-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia del Covid-19 
en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic, distància seguretat, ús 
obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts per normativa. 

-Tenir una farmaciola 
-Prohibit fumar  
-Tenir localitzats els extintors de la UM 
-Respectar aforament total  
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC 
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
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 2021/758 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD PER PODER FER ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT ELS 
DIES 27 I 28 DE SETEMBRE DE 2021. PER PART  DEL  BANC DE SANG I 

TEIXITS. EXPEDIENT 1599- 147-2021  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., A.J. en representació del Banc de Sang 

i Teixits, en què demana autorització per fer ús de la sala de ball de l’Amistat els dies 27 i 28 

de setembre de 2021 des de les 17:00 i fins les 23:00h, per dur a terme la campanya de 
donació de sang. Sol·licita la reserva de l’espai per poder estacionar la furgoneta davant el 
teatre l’Amistat. 
 
També sol·licita: 7 taules i 30 cadires. 
 
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 Banc de Sang i Teixits, la utilització  de la sala de ball de l’Amistat els 
dies 27 i 28 de setembre de 2021, per a l’activitat descrita. 

 
També l’ús del següent material: 
 
 7 taules 
 30 cadires 
 
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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 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 
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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 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 

-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 
-Respectar aforament total amb les distàncies de seguretat i higièniques pertinents relacionades amb el 
Covid-19. Us obligatòria mascareta i respectar 1,5 metres de distanciament entre els i les donants 
-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. 

10. PRP 2021/752 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 

RELACIÓ 8/2021 
 
Vista la relació núm. 8/2021 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 80 expedients i que importa la quantitat 
10.479,47 €. 

 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 8/2021, corresponent al període entre els dies 1 al 31 d’agost 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.   
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11. PRP 2021/753 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 

RELACIÓ 7/2021 

 
Vista la relació núm. 7/2021 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 57 expedients i que importa la quantitat 
2.633,66 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 7/2021, corresponent al període entre els dies 1 al 31 de juliol 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.   
 
 
12. PRP 2021/754 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

NÚM. 4/2021 
 
Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 4/2021, 
que inclou 7 expedients i que importa la quantitat 3.251,06 €. 

 
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. 
 
13. PRP 2021/755 SOL·LICITUD DE JFU DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE 

LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 

Vista la instància presentada per F.U., J. 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 S.M., R.M. 

ANTECEDENTS: 

En data 24 d’abril de 2021 va morir la senyora S.M., R. 
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En data 15 de setembre de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 

presentació de la documentació fins al dia 24 d’abril 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, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a F.U., J. 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. 

14. PRP 2021/764 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/1629 
 
Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/1629 de 
03/09/2021, 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 2021/1629 de 03/09/2021:  

“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. 471/2021 del 2 de setembre  de 2021. 
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Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

DISPOSA: 

Primer.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a la relació F/2021/542  per 

import de 41.354,48€ euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es relacionen 

als documents adjunts. 

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

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari actal, a Mollerussa i a la data de la 
signatura electrònica.” 
 
15. PRP 2021/767 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 

393/2021. 
 

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 882,58€. 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 569 DATA 20/09/2021 RELACIÓ F/2021/393 EXP.  1657-553-2021 882,58 € 

 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- .- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, de les que ja existeix retenció de 
crèdit per aprovar un import total de 882,58€ de les despeses contingudes a les relacions de 
factures següents:  

F/2021/393 882,58 € 
 

 
Segon- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
16. PRP 2021/770 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES 

NÚM.086/2021  
 
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 3.000,00€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vist l’informes d’intervenció:  
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INF. 562 DATA 20/09/2021 RELACIÓ F/2021/086 EXP.  1657-149-2021 3.000,00 € 

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

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  3.000,00 euros de la 
relació de factures següent: 
  

F/2021/086 
     
3.000,00 € 

 

L’import que s’especifica en la relació F/2021/086, és una part de la despesa total de la 
relació a la que correspon.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
17. PRP 2021/774 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 12/2021. 

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 12/2021, que inclou 35 expedients i que importa la 
quantitat 17.611,28  €.    
 
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. 

 
18. PRP 2021/777 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 

2021/112 I 2021/205 
 
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 3.253,80€. 

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

Vistos els informes d’intervenció:  
INF. 565 DATA 20/09/2021 RELACIÓ F/2021/205 EXP.  1657-301-2021 1.855,17 € 

INF. 568 DATA 20/09/2021 RELACIÓ F/2021/112 EXP.  1657-202-2021 1.398,63 € 

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



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  3.253,80 euros de les 
relacions de factures següents: 

  
F/2021/112                  1.398,63€ 
F/2021/205                  1.855,17€ 
 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 

19. PRP 2021/761 OFERIMENT DEL SR. J. V. B., ADQUISICIÓ DELS DRETS 
FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS.  2696 FILA 2ª, 2697 FILA 3ª, 2700 FILA 2ª 

I 2701 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. V.B., J., en què ofereix a l’Ajuntament l’adquisició dels 

drets dels nínxols núms. 2696 fila 2ª, 2697 fila 3ª, 2700 fila 2ª i 2701 fila 3ª del Cementiri 

Municipal.  

 

Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que els esmentats 

nínxols es troben lliures de restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les 

facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta 

de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 

 

Primer.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir al titular V.B., J.els nínxols núms. 2696 

fila 2ª, 2697 fila 3ª, 2700 fila 2ª i 2701 fila 3ª del Cementiri Municipal pel preu establert en 

les Ordenances Fiscals vigents. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions 

oportunes en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent. 

 
 
20. PRP 2021/762 SOL·LICITUD DE M. B. M. i J. B. M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI 

DE TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM.  1.431 FILA 1ª I 
1.811 FILA 1ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per B.M., M. i B.M., J. (germans), demanant canvi de 
titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.431 fila 1ª i 1.811 fila 1ª del cementiri 
municipal, que en l’actualitat van a nom de B.R., J., pare dels interessats. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 

RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per 

unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.431 fila 1ª i 
1.811 fila 1ª,del cementiri municipal.  
 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
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21. PRP 2021/756 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-47-2021 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021/11012, de data 14/09/2021, la Sra. B.P., A.V. sol·licita targeta de resident zona 
blava. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 

de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es 

determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 
següents:  
 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en 
zones de vianants envoltades per zona blava;  

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 

 
Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la 

persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 
li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
 

 
22. 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 els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són 

urgents. 
 
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 els següents assumptes: 

 
 
22.1.- PRP 2021/781 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
498/2021. 
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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 977,20€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 582 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/498 EXP.  1657-672-2021    977,20 € 

 

Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- .- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, de les que ja existeix retenció de 
crèdit per aprovar un import total de 977,20€ de les despeses contingudes a les relacions de 
factures següents:  

F/2021/498 977,20 € 
 
L’import que s’especifica en la relació F/2020/498, és una part de la despesa total de la 

relació a la que correspon.  
 
 
Segon- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
22.2.- PRP 2021/782 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 

2021/362, 2021/461, 2021/465, 2021/467, 2021/474, 2021/482, 2021/487, 
2021/495, 2021/498, 2021/501, 2021/502, 2021/503, 2021/512, 2021/559, 

2021/567, 2021/593. 
 
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 302.043,04€. 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
 
Vistos els informes d’intervenció: 
 

INF. 526 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/474 EXP. 1657-647-2021 1.789,83 € 
INF. 576 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/362 EXP. 1657-510-2021 8.111,58 € 
INF. 577 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/461 EXP. 1657-625-2021 29.502,67 € 
INF. 578 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/467 EXP. 1657-634-2021 271,04 € 
INF. 579 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/465 EXP. 1657-632-2021 107.037,03 € 

INF. 580 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/487 EXP. 1657-660-2021 109.074,19 € 

INF. 581 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/498 EXP. 1657-672-2021 19.198,57 € 
INF. 583 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/482 EXP. 1657-655-2021 302,50 € 
INF. 584 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/495 EXP. 1657-668-2021 1.520,36 € 
INF. 585 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/501 EXP. 1657-675-2021 7.152,58 € 
INF. 586 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/502 EXP. 1657-676-2021 417,45 € 
INF. 587 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/503 EXP. 1657-677-2021 6.145,51 € 
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INF. 588 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/512 EXP. 1657-686-2021 4.572,93 € 
INF. 589 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/567 EXP. 1657-744-2021 4.461,25 € 

INF. 590 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/559 EXP. 1657-736-2021 739,28 € 
INF. 591 DATA 23/09/2021 RELACIÓ F/2021/593 EXP. 1657-776-2021 1.746,27 € 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 302.043,04€ euros de les 
relacions de factures següents: 

 

RELACIÓ F/2021/362 8.111,58 € 
RELACIÓ F/2021/461 29.502,67 € 
RELACIÓ F/2021/465 107.037,03 € 
RELACIÓ F/2021/467 271,04 € 
RELACIÓ F/2021/474 1.789,83 € 
RELACIÓ F/2021/482 302,50 € 

RELACIÓ F/2021/487 109.074,19 € 
RELACIÓ F/2021/495 1.520,36 € 
RELACIÓ F/2021/498 19.198,57 € 
RELACIÓ F/2021/501 7.152,58 € 
RELACIÓ F/2021/502 417,45 € 
RELACIÓ F/2021/503 6.145,51 € 

RELACIÓ F/2021/512 4.572,93 € 
RELACIÓ F/2021/559 739,28 € 
RELACIÓ F/2021/567 4.461,25 € 
RELACIÓ F/2021/593 1.746,27 € 
 

L’import que s’especifica en la relació F/2021/498, és una part de la despesa total de la 
relació a la que correspon. 

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament. 

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


