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     ______ 

 
 
A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 14 d’octubre de 
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde acctal., 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 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 2021/848 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: 2436-233-2020 

Titular: E.B., M. 

Descripció:   PROJECTE REHABILITACIO HABITATGE 

Pressupost: 26.245,60 € 

Emplaçament: CARREER BALMES, 33     

Ref. cadastral: 4809841CG2140N0001TJ 
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*************************************************** 
 
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: 3043/11/2021  

Titular: NEDGIA CATALUNYA, SA 

Descripció:   RASA PER AMPLIACIÓ DE RED DE GAS 

Pressupost: 823,70 

Emplaçament: C/ SANT ANTONI, 3 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 
 

A)Expedient: 3043/12/2021  

Titular: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES 

Descripció:   NOU SUBMINISTRAMENT 

Pressupost: 4.823,12 

Emplaçament: C/ LA FORESTAL D’URGELL, 28 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 

 

A)Expedient: 2410/150/2021  

Titular: C.P RAMON VILADRICH, 4 

Descripció:   ARREGLAR ELS BAIXANTS DEL CELOBERT 

Pressupost: 1.442,50 

Emplaçament: C/ RAMON VILADRICH, 4 

Ref. cadastral: 4605103CG2140N 

 
A)Expedient: 2410/152/2021  

Titular: C.B., M.C. 

Descripció:   CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 1.442,05 

Emplaçament: C/ JACINT VERDAGUER  5 3R 

Ref. cadastral: 4709926CG2140N0001TJ 

 
 

A)Expedient: 2410/153/2021  

Titular: BISTOSA, SL 

Descripció:   REPARAR TEULES DE TERRASSA 

Pressupost: 1.200,00 

Emplaçament: C/ FERRER I BUSQUETS 78-80 

Ref. cadastral: 4710703CG2141S0001KL-4710704CG2141S0001RL 
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A)Expedient: 2410/154/2021  

Titular: D&D PACK DECISIVE, SL 

Descripció:   PAVIMENTAR PATI 

Pressupost: 430,00 

Emplaçament: C/ POMPEU FABRA, 24 

Ref. cadastral: 4112818CG2141S0001RL 

 
 

A)Expedient: 2410/156/2021  

Titular: A.M., R. 

Descripció:   REPASAR TEULADA I CANALS 

Pressupost: 4.950,00 

Emplaçament: C/ POMPEU FABRA, 6 

Ref. cadastral: 4112804CG2141S0001BL 

 
 

A)Expedient: 2410/157/2021  

Titular: A.I., S. 

Descripció:   CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 1.200,00 

Emplaçament: AV. JAUME I 26, 4 2 

Ref. cadastral: 4110308CG2141S0038IQ 

 
 

A)Expedient: 2410/158/2021  

Titular: M.S., E. 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA 

Pressupost: 1.630,00 

Emplaçament: PL PLA D’URGELL, 1 BX 3 

Ref. cadastral: 4709901CG2140N0005XZ 

 
 

A)Expedient: 2410/159/2021  

Titular: E.S., E. 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA 

Pressupost: 3.600,00 

Emplaçament: C/ PRESIDENT MACIÀ, 17 

Ref. cadastral: 4711409CG2141S0001LL 

 
A)Expedient: 2410/160/2021  

Titular: S.P., M. del C. 

Descripció:   CANVIAR RAJOLES ESCALES 

Pressupost: 2.520,00 

Emplaçament: C/ BALMES, 54 

Ref. cadastral: 4708644CG2140N0001RJ 

 
 

A)Expedient: 2410/161/2021  

Titular: V.V., A. 
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Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA 

Pressupost: 200,00 

Emplaçament: C/ RONDA SANT PERE, 4 

Ref. cadastral: 47809916CG2140N0001EJ 

 
A)Expedient: 2410/165/2021  

Titular: TRESA ENERGIA S.L 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 3.677,69 

Emplaçament: C/ PALAU, 34 

Ref. cadastral: 4611126CG2141S0001XL 

 
 

A)Expedient: 2410/167/2021  

Titular: S.C., C. 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA 

Pressupost: 650,00 

Emplaçament: C/ PALAU, 11 

Ref. cadastral: 4411414CG2141S0001GL 

 
 

 
A)Expedient: 2410/168/2021  

Titular: S.V., J. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 4.468,00 

Emplaçament: C/ SANT JAUME, 1 E 

Ref. cadastral: 4600516CG2140S0001RW 

 
 

A)Expedient: 2410/171/2021  

Titular: C.B., F. 

Descripció:   ENRAJOLAR PIS 

Pressupost: 4.980,00 

Emplaçament: CTRA. DE MIRALCAMP, 2  3 3 

Ref. cadastral: 4505101CG2141N0012DL 

 
 

A)Expedient: 2410/173/2021  

Titular: C.P C/ CARME, 1 

Descripció:   COL·LOCACIO TABIC PLUVIAL 

Pressupost: 3.250,00 

Emplaçament: C/ CARME, 1 

Ref. cadastral: 4611710CG2141S 

 

 
A)Expedient: 2410/174/2021  

Titular: L.M., J.A. 

Descripció:   CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Pressupost: 2.420,00 

Emplaçament: C/ DOMENECH CARDENAL, 35 3 2 

Ref. cadastral: 4606808CG2140N001FU 

 
 
 

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

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 
1.632,71€. 
 
3. PRP 2021/847 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT 

TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM. 2544-33-2021. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE 
ROBA I COMPLEMENTS. EMPLAÇAMENT: PL. MANUEL BERTRAN, 18, LOCAL 1.  

 

En data 6 d’octubre de 2021 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració 
responsable de l’establiment dedicat a la venda al detall de roba i complements a la Plaça de 
Manuel Bertran, 18, local 1, amb la documentació necessària per a la seva tramitació. 
 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 

de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 

dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic, en 
data 6 d’octubre de 2021, següent: 
 
Número d’expedient: 2544-33-2021 

Titular: DRESSING BALAGUER, SL 
Denominació:  venda al detall de roba i complements 
Emplaçament: Pl. Manuel Bertran, 18, local 1 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Determinacions: 

- Superfície construïda total de l’establiment de 99,15 m2 i superfície útil de 97,86 m2. 
 
 

4. PRP 2021/849 DETERMINACIÓ DELS DIES FESTIUS D’OBERTURA COMERCIAL 
ANY 2022. 

 
El DOGC núm. 8421 de data 31.05.2021 va publicar l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, 

per la qual s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en 
diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023. 
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L’article 5 d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 36.2c) de la Llei 18/2017, 
d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, es preveu que els ajuntaments poden afegir dos dies 

addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. 
 
Tenint en compte el suggeriment formulat per la Delegació a Mollerussa de la Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de Lleida i per l’associació municipal de comerciants Mollerussa 
Comercial, com a òrgans representants dels establiments municipals, en què demanen que 
els dos festius per l’any 2022 siguin el 12 d’octubre i l’11 de desembre. 
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Determinar que els dos dies que ha de fixar l’ajuntament per poder romandre 
oberts els establiments comercials durant l’any 2022, d’acord amb l’exposat, siguin el 12 
d’octubre i l’11 de desembre. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç, com a òrgan competent 

en matèria de comerç. 
 
Tercer. Donar publicitat d’aquest acord pels mitjans que es considerin adients, per tal de 
que, als efectes oportuns, tots els possibles interessats tinguin coneixement, un cop sigui  
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a instàncies del Departament 
d’Empresa i Coneixement. 

 
5. PRP 2021/850 SOL·LICITUD DE MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA 

DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE TARDOR 2021  
 
Vista la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, en què demanen autorització per 

empegar un vinil al terra davant de cada associat del dia 15 d’octubre al 16 de novembre, 
amb motiu de la campanya de tardor sota el lema “Aquí ... comença una tardor 

extraordinària” 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 30.09.2021 i atès l’informe lliurat al 
respecte, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial per empegar un vinil al terra davant de cada 

associat del dia 15 d’octubre al 16 de novembre, amb motiu de la campanya de tardor sota 
el lema “Aquí ... comença una tardor extraordinària”. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

 El vinils seran antilliscants, tant en condicions de pluja com en sec. 

 Aportar pòlissa i rebut RC 
 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 l’ús que es faci del material facilitat. 
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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 els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
 
6. PRP 2021/851 SOL·LICITUD DEL PARTIT POLÍTIC ALIANÇA CATALANA, EN 

QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA CARPA INFORMATIVA A LA 

PLAÇA MAJOR EL DIA 23 D’OCTUBRE 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 a l’espai de la Plaça 
Major per dur a terme informació als ciutadans presentant les seves idees i propostes, de les 
14.00h fins a les 20.00h, el dia 23 d’octubre de 2021. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 07.10.2021 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 

carpa informativa a l’espai de la Plaça Major per dur a terme informació als ciutadans 
presentant les seves idees i propostes, de les 14.00h fins a les 20.00h, el dia 23 d’octubre 
de 2021. 
 
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. 

Actualment Resolució SLT/2921/2021 de 29 de setembre.  
 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. 
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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. 
 

7. PRP 2021/829 RECONEIXEMENT DEL 6È. TRIENNI A LA SRA. G.R., G. 

 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor 

de la Sra. Gabarra Rosinach, Gemma, funcionària de carrera de l’Ajuntament de 

Mollerussa que ocupa el lloc de treball de TAG COMPTABILITAT per adscripció 

provisional mitjançant Resolució de l’Alcaldia RES 2019/134 de 28/03/2019:   
 
FUNCIONARI 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Categoria Tècnica Diplomada. Subgrup  A2 
 
N   Unitat              Denominació del Lloc    Subgrup   Titular RLT        Modalitat Adscripció Obs.           
099    Intervenció    TAG Comptabilitat             A2      G.R., G       Adscripció Provisional(FC)  

 
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 Sra. G.R., G. el 6è trienni, les característiques del qual 

són les següents: 
 
Venciment trienni 6  01/10/2021 

Grup categoria:   A2  
Percentatge:  89,33 %  (Reducció de jornada per guarda legal)  
Venciment proper trienni:  01/10/2024 

 
Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 

 
8. PRP 2021/838 RECONEIXEMENT DEL 8È TRIENNI AL Sr. SOLIS AYALA JOSÉ 

ANTONIO 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor del Sr. 
S.A., J.A., de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, agent de la Policia 

Local,  Grup C1,  amb efectes des del dia 13 d’octubre 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 del  Sr. S.A., J.A. de la plantilla de personal funcionari, 
agent de la Policia Local, el 8è. trienni d’ordre del Grup C1 des del dia 13 d’octubre de 

2021 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  

 
9. PRP 2021/843 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-2-

2021 
 
Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari 

com en executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits 

reconeguts per aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu. 

 
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el 

disposat en l’article 71 LGT. 

 

Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant 

de qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic. 

 
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute 
tributari en els següents termes: 
 
Atès que BUILDINGCENTER SAU té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a 

plusvàlues per import de 602,85 €. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar la devolució d’ingressos indeguts 

aprovada per la Junta de Govern amb data 04-06-2020 a BUILDINCENTER SAU per import 

de 308,81 €. 

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 
Pendent ingressar: 
 

Núm LID Objecte tributari Principal 
Recàrrec  

extemporani 
Recàrrec 
executiu 

TOTAL 

2016000341 CR NAVARRA 4 Es:1 Pis:04 Pta:01  112,22 16,83 6,45 135,50 

2016000548 
 AV DEL CANAL 1 E Es:1 Pis:-1 
Pta:T13  3,31 0,00 0,17 3,48 

2016000547 CR MIGDIA 3 Es:1 Pis:00 Pta:B  69,73 0,00 3,49 73,22 

2016000343 CR NAVARRA 4 Es:1 Pis:01 Pta:01  310,04 62,01 18,60 390,65 

  TOTAL 495,30 78,84 28,71 602,85 

 
Pendent pagar: 
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Concepte Data acord JG       Import  

Devolució ingressos per no subjecció IIVTNU 04-06-2020 308,81 

 TOTALS 308,81 

 
 

A compensar: 
 

Pendent ingressar Pendent pagar A compensar Import LID pendent 

602,85 308,81 308,81 294,04 

 
Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el 
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat 
tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per 
acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament 
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari. 

 
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre BUILDINGCENTRER 

SAU i aquest Ajuntament, per import total de 308,81 €, atès que concorren els requisits 
establerts en la normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les 
obligacions existents amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 

RGR, segons el següent desglossament, 
 

 
Import liquidacions Import a compensar Import pendent 

Núm LID Principal 
Rec.  

ext 

Rec. 

exec 
TOTAL Principal 

Rec.  

ext 

Rec. 

exec 
 Total Principal 

Rec.  

ext 

Rec. 

exec 
 Total 

2016000341 112,22 16,83 6,45 135,50 112,22 16,83 6,45 135,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016000548 3,31 0,00 0,17 3,48 3,31 0,00 0,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016000547 69,73 0,00 3,49 73,22 67,73 0,00 3,49 72,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016000343 310,04 62,01 18,60 390,65 77,19 15,44 4,63 97,26 233,37 46,67 14,00 294,05 

TOTALS       602,85       308,81       294,04 

 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
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Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 
 

10. PRP 2021/852 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 
RELACIÓ 9/2021 

 
Vista la relació núm. 9/2021 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 42 expedients i que importa la quantitat 
1.396,57 €. 

 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 9/2021, corresponent al període entre els dies 1 al 30 de setembre 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. 

 
11. PRP 2021/854 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 

2021/202, 2021/230, 2021/464, 2021/476, 2021/477, 2021/479, 
2021/481, 2021/483, 2021/484, 2021/496, 2021/499, 2021/504, 
2021/505, 2021/511, 2021/607, 2021/608, 2021/613, 2021/621.   

  
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 42.220,28€ 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 

INF. 379 DATA 03/06/2021 RELACIÓ F/2021/202 EXP.  1657-297-2021 66,55 € 

INF. 684 DATA 04/10/2021 RELACIÓ F/2021/479 EXP.  1657-652-2021 137,21 € 

INF. 685 DATA 04/10/2021 RELACIÓ F/2021/477 EXP.  1657-650-2021 84,70 € 

INF. 699 DATA 11/06/2021 RELACIÓ F/2021/504 EXP.  1657-678-2021 96,80 € 

INF. 705 DATA 11/06/2021 RELACIÓ F/2021/499 EXP.  1657-674-2021 2.274,69 € 

INF. 706 DATA 11/06/2021 RELACIÓ F/2021/496 EXP.  1657-669-2021 387,67 € 

INF. 707 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/483 EXP.  1657-656-2021 1.505,24 € 

INF. 708 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/484 EXP.  1657-657-2021 564,13 € 

INF. 709 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/481 EXP.  1657-654-2021 487,63 € 

INF. 710 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/479 EXP.  1657-652-2021 3.979,72 € 
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INF. 711 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/477 EXP.  1657-650-2021 3.194,34 € 

INF. 712 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/476 EXP.  1657-649-2021 15.552,02 € 

INF. 713 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/330 EXP.  1657-464-2021 2.034,00 € 

INF. 714 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/464 EXP.  1657-631-2021 3.984,63 € 

INF. 715 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/511 EXP.  1657-685-2021 504,43 € 

INF. 717 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/505 EXP.  1657-679-2021 824,88 € 

INF. 718 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/608 EXP.  1657-794-2021 2.510,81 € 

INF. 719 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/607 EXP.  1657-793-2021 862,83 € 

INF. 720 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/613 EXP.  1657-799-2021 2.950,93 € 

INF. 721 DATA 11/10/2021 RELACIÓ F/2021/621 EXP.  1657-807-2021 217,07 € 

 

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

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  42.220,28 euros de les 
relacions de factures següents: 
  
 

F/2021/202 
  

 
66,55 € 

F/2021/330 
  

 
2.034,00 € 

F/2021/464 
  

 
3.984,63 € 

F/2021/476 
  

 
15.552,02 € 

F/2021/477 
  

 
84,70 € 

F/2021/477 
  

 
3.194,34 € 

F/2021/479 
  

 
137,21 € 

F/2021/479 
  

 
3.979,72 € 

F/2021/481 
  

 
487,63 € 

F/2021/483 
  

 
1.505,24 € 

F/2021/484 
  

 
564,13 € 

F/2021/496 
  

 
387,67 € 

F/2021/499 
  

 
2.274,69 € 

F/2021/504 
  

 
96,80 € 

F/2021/505 
  

 
824,88 € 

F/2021/511 
  

 
504,43 € 

F/2021/607 
  

 
862,83 € 

F/2021/608 
  

 
2.510,81 € 

F/2021/613 
  

 
2.950,93 € 

F/2021/621 
  

 
217,07 € 
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L’import que s’especifica en les relacions F/2021/202, F/2021/464, 2021/476, 2021/477, 
2021/479, 2021/499, 2021/504, 2021/505, 2021/511, 2021/607, 2021/608, 2021/621, són 

una part de la despesa total de la relació a la que corresponen.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
12. PRP 2021/PRP2021/830 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER 

PERSONES AMB DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-28-2021 
 

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

individual per a persones amb discapacitat. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

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

disminució següent: 

 

Titular: P.S., J.M. 

Núm. targeta:  25137-2021-00034-5457F 

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  8/2022 

 

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

 
13. PRP 2021/831 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-39-2021 
 

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

individual per a persones amb discapacitat. 

 

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

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

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

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 
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barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 

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

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

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

 

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

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

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

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

disminució següent: 

 

Titular: LL.R., M. 

Núm. targeta:  25137-2021-00035-9167Y 

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  8/2026 

 

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

 
14. PRP 2021/834 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-40-2021 
 

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

individual per a persones amb discapacitat. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

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

disminució següent: 

 

Titular: M.M., R.  

Núm. targeta:  25137-2021-00036-0254Q 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  10/2026 
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
 
15. PRP 2021/835 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-41-2021 
 

Examinada la sol·licitud presentada per P.T., A. per a obtenir una targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

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

disminució següent: 

 

Titular: P.T., A. 

Núm. targeta:  25137-2021-00037-4476G 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  10/2031 

 

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

 
16. PRP 2021/836 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-42-2021 
 

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

individual per a persones amb discapacitat. 

 

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

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

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

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

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

reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 
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Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 

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

 

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

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

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

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

disminució següent: 

 

Titular: C.F., M. 

Núm. targeta:  25137-2021-00038-4584J 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  10/2026 

 

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

 

17. ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 
 
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: 
 
17.1.- PRP2021/855 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.  

En data 6 d’agost de 2021 ha tingut entrada la sol·licitud de la Sra P.R., E.M.  

En data 6 d’agost de 2021 ha tingut entrada la sol·licitud de la Sra B.B., J. 

En data 8 d’octubre de 2021 ha tingut entrada la sol·licitud de la Sra B.F., M.A. 

En data 14 d’octubre de 2021 ha tingut entrada la sol·licitud de permuta d’habitatge del 
senyor G.M., J.R. del pis del carrer Tarragona número 52, 3A assignat el 28 de Juliol de 
2021 al pis 3C.  

En data 14 d’octubre de 2021 ha tingut entrada la sol·licitud d’acceptació per part de la 
senyora B.F., M.A., adjudicatària de la concessió del pis del carrer Tarragona 52, 3C de la 

permuta d’habitatge del G.M., J.R. 

Vista la proposta de la comissió de valoració, reunida en data 14 d’octubre de 2021, per tal 
de valorar les noves sol·licituds. 

http://www.mollerussa.cat/


                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Aprovar la relació d’adjudicataris: 

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

1      2021-3612           B.B., J.             2908-30-2021  3.5
  
2      2021-12116         B.F., A.M.             2908-82-2021            3.5 

SEGON. Ajudicar els habitatges següents: 

1      Sra B.B., J. – Carrer Tarragona 52 número 3er A 
2      Sra F.B., A.M. - Carrer Tarragona 52 número 3er C 
 
TERCER. Aprovar la permuta d’habitatge sol·licitada pel senyor G.M., J.R. per a que pugui 

conviure al pis del carrer Tarragona 52, 3er C. 

QUART. Denegar la sol·licitud d’adjudicació a la Sra P.R., E.M. per no reunir els requisits 
establerts a les bases de convocatòria aprovades.  

CINQUÈ. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 
desplegament d'aquest acord. 

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

17.2.- PRP 2021/807 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
PINTURA I MATERIAL FUNGIBLE PER A PODER REALITZAR ELS TREBALLS DE 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL AL MUNICIPI 
DE MOLLERUSSSA. 
 

Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, subscrita per 
la Regidoria d’Atenció externa i Serveis municipals, Cultura, Mercats, Fires i Protecció Animal 
de l’Ajuntament de Mollerussa, s’ha iniciat l’expedient contractació del subministrament 
esmentat conforme es disposa als articles 28.1 i 116.1 de la LCSP. 
 
En l’expedient de contractació consta l’informe jurídic de la TAG adscrita a la unitat de 
Contractació i el Plec de les Clàusules Administratives particulars, tots ells conformats pel 

Secretari accidental d’acord amb allò establert a l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de 
març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP, així com el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, de conformitat amb el que estableix l’art. 124 de la 
LCSP.  
 
En la data 30/09/2021 s’ha emès certificat de l’existència de crèdit. Núm. operació: 
220210006372. 

 
En la data 14/10/2021 s’ha emès l’informe favorable de la Intervenció núm. 728/2021. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
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Primer. AUTORITZAR la tramitació de l’expedient de contractació del 
SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I MATERIAL FUNGIBLE PER A PODER REALITZAR 

ELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL AL MUNICIPI DE MOLLERUSSSA, pel procediment obert simplificat 
abreujat i la tramitació administrativa ordinària. 
 
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i documentació tècnica 
que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.  
 

Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de de 

10.369,90 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
 
Pressupost base:                                                                   8.570,00   euros 
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:                 1 .799,70 euros 
 
El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el preus 

consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Quart. AUTORITZAR la convocatòria de la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es 

clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a 
les 13.00 hores del darrer dia hàbil. 
 
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament 
dels acords adoptats.” 

 
 

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


