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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 27 de gener de 
2022. 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 Sra. Dolors Bargalló Vidal. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el Regidor Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
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 2022/41 CANVI DE NOM LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 2436-295-2020 

ATORGADA A FAVOR DE L.R., G.R. (RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL). 
 

En data 23.10.2020 (Registre d’entrada 2020/12291), el Sr. L.R., G.R. va sol·licitar a 
l’Ajuntament un permís d’obres per  “Projecte d’execució  d’edifici plurifamiliar amb local  

Comercial, aparcaments y trasters (2 Vivendes, 1 Local comercial, 2 places d’aparcament i 2 
trasters)” al Carrer Ferran Puig, 14 de Mollerussa. El Projecte d’obres ha estat promogut per 
part del Sr. L.R., G.R.. 
 
Per acord de la Junta de Govern local de data 16.12.2021, es va aprovar la llicència d’obres 
Exp. 2436-295-2020la qual va ser atorgada a favor del Sr. L.R., G.R.  i notificada a 
l’interessat el 17.12.2021. 

 
En data 10.01.2022, el Srs. R.T., M.A. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Mollerussa (Registre 
d’entrada 2022/317), que a la llicència d’obres Exp. 2436-295-2022  hi consti com a titular 
el Sr. R.T., M.A.. 
 
D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú, les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 

errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
En virtut del que s’ha exposat i atès allò establert en la legislació vigent, la Junta de Govern 
local, en desplegament de les facultats delegades mitjançant Decret de l’alcaldia núm. RES 
359/2019, de 21 de juny, ACORDA: 

 
Primer.- Rectificar l’error material de la Llicència d’obres Exp. 2436-295-2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern local de data 16.12.2021, en els termes següents: allà on hi diu 
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Titular/peticionari: L.R., G.R. ha de dir Titular/peticionari: R.T., M.A.. 
 

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades amb anotació de la 
rectificació  a l’expedient corresponent. 
 
3. PRP 2022/46 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: 2436-162-2021 

Titular: C.P C/ JOAN BURNIOL 6 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA:REFORMA DE FAÇANES I 

VESTÍBUL ESCALA D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR, I 

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS 

Pressupost: 81.051,49 € 

Emplaçament: CARRER JOAN BURNIOL, 6 

Ref. cadastral: 4509417CG2140N 

 

B)Expedient: 2436-170-2021 

Titular: R.R., M. 

Descripció:   EXCAVACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA (2,25 X 4 X 1,20) 

COL·LOCACIÓ DE PLACA 

Pressupost: 2.995,00 € 

Emplaçament: CARRER LLUIS COMPANYS, 62 

Ref. cadastral: 4516115CG2141N 0001 YA 

 
 

B)Expedient: 2436-183-2021 

Titular: H., S.E. 

Descripció:   ENDERROC D'ALTELL SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL I 

ADEQUACIÓ DE LOCAL PER OBERTURA DE BAR RESTAURANT 

Pressupost: 16.730,00 € 

Emplaçament: CARRER MOSSEN RAMON VILADRICH, 4 BX 3 

Ref. cadastral: 4605103CG2140N0036KB 
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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: 2410/100/2021  

Titular: M.B., N. 

Descripció:   OBRA DE MILLORA I REHABILITACIÓ D'UN PATI INTERIOR 

Pressupost: 2.000,00 € 

Emplaçament: AVINGUDA CATALUNYA, 11 

Ref. cadastral: 4908319CG2140N0001HJ 

 
 

A)Expedient: 2410/194/2021  

Titular: C.C., J. 

Descripció:   REPARACIO GOTERES DE TERRASSA. 

Pressupost: 1.920,00 € 

Emplaçament: CARRER ARBECA, 2 B 

Ref. cadastral: 4508615CG2140N0001QJ 

 
 

A)Expedient: 2410/203/2021  

Titular: M.G., A. 

Descripció:   CANVIAR RAJOLES DE LA CUINA 

Pressupost: 440,00 € 

Emplaçament: CARRER POMPEU FABRA, 32 B 

Ref. cadastral: 4112821CG2141S0002TB 

 
 

A)Expedient: 2410/218/2021  

Titular: B.C., M.T. 

Descripció:   IMPERMEABILITZACIÓ I ENRAJOLAT DE TERRASSA. 

Pressupost: 4.095,00 € 

Emplaçament: CARRER MOLI 64, 3B 

Ref. cadastral: 4806507CG2140N0009KW 

 
 

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

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. 
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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 

3.380,81€. 
 
4. PRP 2022/ 40 SOL·LICITUD OMNIUM CULTURAL LLEIDA PONENT, EN QUÈ 

DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE 
CULTURAL ELS DIES 10 I 17 DE FEBRER DE 2022 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Omnium Cultural Lleida Ponent, en què 

demanen autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural els propers dies 10 i 17 

de febrer, a les 19.30h, per realitzar-hi la projecció dels actes finalistes del premi VOC. 
 
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 

competents en matèries extraordinàries amb data 10.12.2021 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Omnium Cultural Lleida Ponent, la utilització sala d’actes del Centre 

Cultural els propers dies 10 i 17 de febrer, a les 19.30h fins a les 22.00h, per realitzar-hi la 
projecció dels actes finalistes del premi VOC. 

 
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 
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l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 

instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 

l’interès públic. 
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 

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

Compensació de despeses 

 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

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

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 

autoritzada. 
Condicions específiques: 

 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 
seguretat en els actes.  

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre i de les futures 
modificacions normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

 Respectar els espais assignats per al públic.  
 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel 

hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació. 

 És obligatori l’ús de mascareta. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 

 Respectar aforament total 199 
 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. 
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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 ni per l’ús que es faci del 

material facilitat. 
 
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 aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 

 

 
5. PRP 2022/45 SOL·LICITUD CONSELL LOCAL PER LA REPÚBLICA DE 

MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 
D’ACTES DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 11 DE FEBRER DE 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació del Consell 

Local per la República de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes 
del Teatre l’Amistat el dia 11 de febrer, de les 19.00h fins a les 21.30h, per realitzar-hi una 
xerrada. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 20.12.2021 i d’acord amb l’informe de la 

regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Consell 
Local per la República de Mollerussa, a utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el dia 11 de 

febrer, de les 19.00h fins a les 21.30h, per realitzar-hi una xerrada. 
 

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. 
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Règim jurídic de l’autorització o llicència: 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

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

Compensació de despeses 
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 

facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

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

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

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

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 

subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 
autoritzada. 

Condicions específiques: 

 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 
seguretat en els actes. 

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre, i de les futures 
modificacions normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

 Respectar els espais assignats per al públic.  
 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel 

hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació. 
 És obligatori l’ús de mascareta. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 500. 
 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. 
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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 ni per l’ús que es faci del 

material facilitat. 
 
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 aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 

 

6. PRP 2022/47 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL 
DIA 22 DE FEBRER DE 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts 
per Catalunya, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el 

dia 22 de febrer, de les 18.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi una xerrada. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 19.01.2022 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts 
per Catalunya, a utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 22 de febrer, de les 18.00h 
fins a les 21.00h, per realitzar-hi una xerrada. 
 

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: 
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 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: 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 

seguretat en els actes. 
 Compliment RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener i de les futures modificacions 

normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 
 Respectar els espais assignats per al públic.  
 Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel 

hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació. 
 És obligatori l’ús de mascareta. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 

 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Respectar aforament total 199 
 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. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni 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 aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
7. PRP 2022/48 SOL·LICITUD DE MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER POSAR TAULES DAVANT DELS SEUS ESTABLIMENTS DEL 

DIA 10 DE GENER AL 28 DE FEBRER DEL 2022  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, en què demanen 
autorització per treure taules, burros i maniquins a l’entrada de les seves botigues des del 
dia 10 de gener al 28 de febrer, en l’horari comercial, amb motiu d’incentivar les compres de 
les rebaixes “Botigues al carrer”. 
 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 19.01.2022 i atès l’informe lliurat al 
respecte, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial a per treure taules, burros i maniquins a l’entrada 
de les seves botigues des del dia 10 de gener al 28 de febrer, en l’horari comercial, amb 

motiu d’incentivar les compres de les rebaixes “Botigues al carrer”. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener i de les futures modificacions 
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

 Es deixarà l’espai suficient del material que es tregui a la venda, per a que els 
vianants puguin mantenir la distància de seguretat d’1,5 mts entre ells. 

 Tenir localitzada una farmaciola. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 
 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències. 
 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. 
 

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. 
 
8. PRP 2022/51 SOL·LICITUD SRA. E.R.Q, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 

INSTAL·LAR UNA PARADA AL RECINTE DEL MERCAT EL PRIMER DIMECRES DE 
CADA MES A PARTIR DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2022 
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R., E., en què demana autorització per instal·lar 
una parada (1m) al recinte del mercat (Pl. Manuel Bertrand) el primer dimecres de cada mes 

durant l’any 2022, a partir del dia 2 de febrer, durant el matí, per realitzar-hi una campanya 
d’informació de la nova Corredoria d’Assegurances. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 24.01.2022 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

 

Primer. Autoritzar a la Sra. R., E., a instal·lar una parada (1m) al recinte del mercat el 
primer dimecres de cada mes durant l’any 2022, a partir del dia 2 de febrer, durant el matí, 
per realitzar-hi una campanya d’informació de la nova Corredoria d’Assegurances. 
 
El lloc d’ubicació serà davant de la parada de la Plaça Manuel Bertrand núm. 31 de 5,00 
metres. Així mateix, també s’informa que pot estar subjecta a possibles modificacions 

segons l’organització del mercat. 
 
Segon. S’estableixen les condicions següents: 

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/66/2022, de 19 de gener i de les futures modificacions 
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

 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.  
 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. 

 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 ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19, 
(Art. 6, Epígraf 3r., apartat 3). 
 
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. 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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Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
 
9. PRP 2022/52 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA A LA CRUÏLLA DEL C/ARBECA 
AMB L’AV. DEL CANAL EL DIA 5 DE FEBRER DE 2022 

 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, 

en què demana autorització per instal·lar una carpa a la cruïlla del C/Arbeca amb l’Av. del 

Canal el dia 5 de febrer, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 19.01.2022 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què 
demana autorització per instal·lar una carpa a la cruïlla del C/Arbeca amb l’Av. del Canal el 
dia 5 de febrer, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
El lloc d’ubicació serà a la zona enjardinada de la cruïlla del C/Arbeca amb l’Av. del Canal, a 

l’altre costat de l’Escola de Música. 
 
Segon. S’estableixen les condicions següents: 

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, i de les futures modificacions 

normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 
 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 pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 
mts a l’aire lliure entre no convivents. 

 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades. 
 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
 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. 
 Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 

 

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
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Cinquè. 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. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
10. PRP 2022/53 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ 

DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

MUNICIPALS PELS DIVERSOS CERTÀMENS FIRALS DE L’ANY 2022 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R.G., X., Director de la Fira de Mollerussa, en què 
demana autorització per a la utilització de les instal·lacions municipals, relacionats amb els 
diversos certàmens firals que s’organitzen per part del Patronat Municipal de Fires de 
Mollerussa en el decurs de l’any 2022. 

 
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Patronat Municipal Fires de Mollerussa, la utilització de les 
instal·lacions i equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica: 
 

 
MOLLERUSSA DRONE PARTY: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i 
Pavelló Verd, del 7 al 24 de febrer de 2022. 
 
FIRA DE SANT JOSEP - AUTOTRAC: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i 

Pavelló Verd, del 7 de març al 13 d’abril de 2022.  
 

EXPOCLÀSSIC: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del 12 al 
21 de setembre de 2022. 
 
AUTOTARDOR - MOLLERUSSA LAN PARTY: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è 
Aniversari i Pavelló Verd, del 17 d’octubre al 15 de novembre de 2022. 
 

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. 
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 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 

en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

Règim jurídic de l’autorització o llicència 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 

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

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

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

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

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

Compensació de despeses 
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 

facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús 

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

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

Condicions específiques 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 

seguretat en els actes.  
 El responsable s’haurà de posar en contacte amb la Regidoria d’Esports per 

concretar quins espais podran aprofitar per realitzar entrenaments esportius durant 
aquests períodes sol·licitats. 

 S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de 
Covid-19 que estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats. 
Actualment compliment Resolució  SLT/3150/2021, 21 d’octubre 

 Pòlissa i rebut RC en vigor 

 PAU en vigor. 
 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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
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Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
 
11. PRP 2022/54 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA A LA CRUÏLLA DEL CARRER 
FIRAL AMB CAMÍ PALAU EL DIA 19 DE FEBRER DE 2022 

 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, 

en què demana autorització per instal·lar una carpa a la cruïlla del Carrer Firal amb Camí 

Palau el dia 19 de febrer, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 19.01.2022 i d’acord amb l’informe de la 
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què 
demana autorització per instal·lar una carpa a la cruïlla del Carrer Firal amb Camí Palau el 
dia 19 de febrer, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
Segon. S’estableixen les condicions següents: 

 Compliment RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, i de les futures modificacions 
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

 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 pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 
mts a l’aire lliure entre no convivents. 

 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades. 

 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
 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. 
 Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 

 
Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 

 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Cinquè. 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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Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
 
 
12. PRP 2022/56 CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I 

L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER REGULAR LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE SANEJAMENT ALS EFECTES DE 
LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL EN ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA 

(ELA) 

 
Vist el Conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa per 
regular la delegació de competències municipals en matèria de sanejament als efectes de la 
constitució del Consell Comarcal en Entitat Local de l’Aigua (ELA) (Exp. 1374-17-2020). 
 
Vist l’informe tècnic inclòs en l’Expedient 1374-17-2020. 

 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 006/2022, de data 26 de gener de 2022. 
 
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: 

 
Primer. Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de 
Mollerussa per regular la delegació de competències municipals en matèria de sanejament 
als efectes de la constitució del Consell Comarcal en Entitat Local de l’Aigua (ELA). 
 

Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per al desplegament d’aquest acord. 

 
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 
 
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de 

Transparència de l'Ajuntament. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i 
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

“ANNEX 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER 
REGULAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE SANEJAMENT ALS EFECTES 
DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL EN ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA (ELA) 
 
REUNITS 

 
D’una part, l’Il·lm. Sr. **********, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en nom i 
representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li confereixen els articles 12.b i 
13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
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novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 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. 
 
D’altra part, l’Il·lm. Sr. **********, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, en nom i representació de 
la corporació local, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 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.  
 
Ambdós, en la representació amb la qual actuen, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- D’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon a la comarca l’exercici d’aquelles 
competències que li delegin els municipis. 
 
II.- D’acord amb l’article 15.1 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, la constitució d’una entitat local d’aigua bàsica, ELA, 
d’àmbit supramunicipal exigeix als municipis que s’hi integrin l’atribució de totes les seves competències 
en matèria de serveis d’aigua o bé d’una part d’aquestes, així com les instal·lacions que hi estan 
vinculades. 
 
III.- Es preveu l’assumpció per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell de les competències en 
matèria de tractament de les aigües residuals següents: 
 

- Recepció de les instal·lacions executades en alta per altres ens i prestació del servei de 
sanejament d’aigües residuals. 

- Condició d’administració actuant en l’ àmbit de la comarca. 
- Elaboració i aprovació d’un reglament d’àmbit comarcal regulador dels abocaments a xarxes de 

clavegueram. 
- Facultats de vigilància, control i sanció relacionades amb els abocaments a la xarxa de 

clavegueram. 
- Gestió i manteniment de les depuradores i col·lectors de la comarca. 

 
IV.- En data 22 de juliol de 2005, l’Agència Catalana de l’Aigua va acceptar la petició del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell d’assumir com administració actuant la gestió dels sistemes de sanejament en 
alta de Bellvís, Bell-lloc, Linyola, Torregrossa i Juneda. 
En data 7 d’abril de 2008 el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va acceptar la delegació dels 
municipis de Barbens i Ivars d’Urgell per tal que el Consell Comarcal gestionés la depuradora d’aigües 
residuals ubicada al terme municipal d’Ivars d’Urgell, els col·lectors d’aigües residuals en alta i l’estació 
de bombament de Barbens. 
En data 7 de juliol de 2008, el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va aprovar la cessió formal d’ús 
de les infraestructures de sanejament en alta d’Ivars d’Urgell, i en data 9 de juliol de 2008 es va 
formalitzar l’acta de cessió d’ús entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Així doncs, i de conformitat amb el disposat anteriorment, les parts acorden subscriure el present 
conveni, el qual es regirà per les següents CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. Objecte del conveni 
 
Els ajuntaments signats atribueixen al Consell Comarcal del Pla d’Urgell la competència per constituir-se 
en ELA en caràcter bàsic en matèria de sanejament d’aigües residuals. 
 
L’esmentada atribució comporta que el Consell Comarcal, en qualitat d’ELA, assumeixi expressament les 
següents tasques relacionades amb la gestió de les aigües residuals en el seu terme municipal: 
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a) Gestió dels sistemes de sanejament: planta depuradora, col·lectors en alta, i estacions de 
bombament, compreses en l’annex al present conveni a més de les que puguin ser delegades 
després de la seva signatura. 

b) Gestió i control del sistema d’inspecció de les aigües residuals d’origen industrial abocades al 
sistema de sanejament, control dels permisos d’abocament, aprovació de les ordenances de 
gestió i control, i potestat sancionadora. 

c) La presentació de les sol·licituds de fons a l’ACA i la gestió íntegra de qualsevol altre sistema 
de finançament que en el futur es pugui establir. 

d) L’establiment per acord mutu amb els municipis de qualsevol altre servei relacionat amb el 
sanejament integral del mateix o al cicle integral de l’aigua. 

e) Les capacitats perquè el Consell Comarcal actuï com a ens gestor dels sistemes de sanejament 
de la comarca, assumint les tasques de planejament i les propostes d’actuació. 

 

L’àmbit territorial de l’ELA a constituir per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell coincideix amb el 
territori comprès pels municipis signants del present conveni, que serà susceptible de ser ampliat o 
reduït en virtut de futures ampliacions de nous municipis. 
 
SEGONA. Drets i obligacions de les parts 
 

- El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, constituït com a ELA, es compromet a gestionar els 
sistemes de sanejament i els serveis municipals relacionats amb el cicle del aigua que hagin 
estat delegats, amb les màximes garanties. Al mateix temps es compromet a actualitzar i 
aprovar en el seu ple el Pla Director, que serà la base per a la implantació de nous serveis o la 
modificació del previstos. 

 
- Els ajuntaments signants es comprometen a satisfer el valor del cost dels serveis delegats que 

no sigui directament assumit per l’ACA. 
 

- Els ajuntaments signants es comprometen a informar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell dels 
canvis que es donin en el seu municipi pel que fa a la distribució o ampliació de les connexions 
de clavegueram nous o ja existents, ja siguin públiques com privades i també es tractin de 
connexions domèstiques o industrials.  
 

- Els ajuntaments signants autoritzen al Consell Comarcal del Pla d’Urgell constituït en ELA, per 
tal que presti el servei mitjançant qualsevol forma jurídica admesa en dret, i a la realització 
dels contractes públics necessaris per a la prestació dels serveis delegats, si així ho creu 
convenient i necessari per garantir el funcionament dels serveis. 

 
- El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es compromet a mantenir informats els Ajuntaments de 

totes aquelles actuacions que puguin afectar el normal funcionament dels serveis.  
 

- Amb la signatura del present conveni s’entén que els ajuntaments signants, acrediten i 
autoritzen al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a poder dur a terme els serveis que li han 
estat encomanats, donar-li la cobertura jurídica necessària per a la seva realització davant de 
tercers, així com la informació necessària. 

 
- El Consell Comarcal del Pla d’Urgell es compromet a mantenir i facilitar als ajuntaments 

signants els controls industrials i de funcionament dels sistemes públics de sanejament del seu 
terme municipal sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti. 

 
- Els ajuntaments signants autoritzen al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, com interlocutor únic 

pel que fa a la transmissió d’informació sobre les aigües residuals del seu municipi davant de 
l’ACA o administració competent. 

 
TERCERA. Seguiment i control  
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Ambdues parts vetllaran per la correcta execució de les obligacions adquirides en aquest Conveni i, en 
cas que fos necessari, per mutu acord entre les parts, s’establiran mecanismes pel seu seguiment, 
vigilància i control. 
 
QUARTA. Extinció  
 
El present conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per 
incórrer en causa de resolució.  
 
En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels seus respectius 
compromisos fins el dia en què aquesta es produeixi.  
 
Seran causes de resolució:  

 
- El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat pròrroga.  

- L'acord unànime de les parts.  

- L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts.  

- Per declaració judicial de nul·litat.  

- Per qualsevols altra causa prevista en les lleis.  
 
CINQUENA. Vigència del conveni  
 
El conveni serà vigent des de la data de la signatura amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i fins a un 
període de 4 anys.  
  
Abans de la finalització del termini previst en l’apartat anterior, els firmants del conveni podran acordar 
unànimement la pròrroga anual del mateix, i fins a un màxim de 4 anualitats més. 
 
 
SISENA. Jurisdicció  
 
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i 
efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de tractar de solucionar-se en els 
termes previstos a la clàusula tercera i, en darrera instancia, se substantivaran davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la ciutat de Lleida.  
 
Totes les parts accepten les clàusules precedents i en prova de conformitat signen aquest document. 
 
 
Mollerussa, gener de 2022 
 
 
President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell   Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa” 
 

13. PRP 2022/49 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 
NÚMERO 1498. EXPEDIENT 2349-2-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 

favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus 
membres presents, ACORDA: 
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Primer. – Concedir a G.D., J.J. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances 
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les 

condicions següents: 

 Número de placa de gual permanent: 1498. 
 Ubicació: Av. Catalunya núm. 27, 1. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

 
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de 
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa 

corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a 
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal. 

Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals 
(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

 
14. PRP 2022/34 SOL·LICITUD DE EES DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 

 
Vista la instància presentada per E.S., E. 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 P.S., J.. 
 
ANTECEDENTS: 

 
En data 15 de juliol de 2021 va morir la senyora P.S., J.. 

 
En data 15 de gener de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 15 de juliol 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 E.S., E. 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. 
 
 
15. PRP 2022/37 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 8/2021 
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Vista la relació número 8/2021, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 

materials de construcció, que inclou 2 expedients i que importa la quantitat de 27,00 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 

 

Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
16. PRP 2022/38 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS 

DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 8/2021 
 

Vista la relació número 8/2021, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 26 expedients i que importa la quantitat de 3.282,83 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 

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

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

 
17. PRP 2022/39 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 
14/2021 

 
Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 14/2021, que inclou 7 expedients i que importa la 

quantitat 1.983,90 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  

Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 

Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
18. PRP 2022/28 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-4-2022 

 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2022/657, de data 14/01/2022, la Sra. O.T., O. sol·licita targeta de resident zona 
blava. 
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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 2022, 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. 
 

19. PRP 2022/36 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-2-2022 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. ENTRA - 2022 - 245, de data 07/01/2022, el Sr. P.R., A.J. sol·licita targeta de resident 
zona blava. 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 

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

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

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 

següents:  

- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en 

zones de vianants envoltades per zona blava;  
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
Atès que la sol·licitud presentada no 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. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la 

persona interessada. 
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Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 

li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 

20. PRP 2021/44 RENOVACIÓ ANUAL - TARGETES RESIDENTS ZONA BLAVA – 
2022. EXPEDIENT 2361-51-2021 

 

Vista la relació de targetes de residents de zona blava, que inclou 23 targetes i que importa 

la quantitat de 151,80 €. 

 

Atès allò previst a 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 de Mollerussa en un carrer amb aparcament amb horari 

controlat o en zones de vianants envoltades per zona blava. 
- Tenir domiciliat el vehicle al municipi de Mollerussa. 
- No tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit, que hagi 

adquirit fermesa. 
 

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

Govern adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la relació de targetes de residents de zona blava, que inclou 23 targetes i 

que importa la quantitat de 151,80 €. 

 

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

interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals 

adients. 

 

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

 
21. PRP 2022/50 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 

2361-5-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 

núm. 1028/2022, de data 24/01/2022, la Sra. Maria Angeles de las Heras Heras en 

representació del seu fill Sergi Puig de las Heras sol·licita la renúncia a la targeta de resident 

zona blava. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 

desplegament de les seves facultats i per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
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Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la targeta de resident de zona 

blava associada al vehicle amb placa de matrícula 4713CGN el titular de la qual és Sergi Puig 

de las Heras. 

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

trasllat als serveis municipals que corresponguin. 

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 2022/62 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: 2436-5-2022 

Titular: COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL D’URGELL 

Descripció:   PROJECTE TÈCNIC PER MILLORA DELS PROJECTES TÈCNICS 

I AUDIOVISUALS DE L’ESPAI CULTURAL DELS CANALS 

D’URGELL 

Pressupost: 78.310,33 € 

Emplaçament: AV. JAUME I 1 

Ref. cadastral: 4209305CG2141S0001QL 

 
 

 
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 
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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.  

 
 

*********************************************************** 
 
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 
2.349,31€. 
 
 

22.2.- PRP 2022/65 ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ SITUADA EN 
AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2022 
 
Vist l’Addenda de de Pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu  a la Borsa de 
mediació situada en aquest municipi, per a l’any 2022. 
 
Atès que l’any 2019 es van formalitzar els convenis de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada 

en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de 

diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret 
a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
Atès que el conveni es va prorrogar durant l’any 2020 (JG 13.02.2020) i 2021 (RES 
2021/58, de 27.01.2021) mitjançant la formalització de les corresponents addendes de 
pròrroga. 
 

Vist l’informe de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància inclòs en 
l’Expedient 1374-72-2021. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 009, de data 27 de gener de 2022. 
 
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 

conveni, 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: 

 
Primer. Prorrogar l’Addenda del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu a la Borsa de 
mediació situada en aquest municipi, per a l’any 2022. 
 

Segon. Formalitzar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de 
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu a 
la Borsa de mediació situada en aquest municipi, per a l’any 2022. 
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Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 

l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 
 
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de 
Transparència de l'Ajuntament. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, als efectes oportuns 

i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

“ANNEX I (Model 2) 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS 
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2022 

REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de  Catalunya, 
designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

 

I d’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte, 

 
 
MANIFESTEN 

 
1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest municipi, 
amb l’objecte d’establir els termes  i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de  serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques 
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat 
per Decret 75/2014, de 27 de maig. 

 

2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del 
termini inicial.” 

 
3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 i l’any 2021 mitjançant la formalització de les corresponents 

addendes de pròrroga. 
 
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins que no 

s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen 
de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de 
mantenir l’any 2022 el funcionament dels serveis i activitats pactats, 

Per tot això, 
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ACORDEN 

 

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i  l’Ajuntament de 
Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, el qual té per 
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració  entre les parts per a l’assessorament 
i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge. 

 
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions 

econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2022, les següents: 
 

2.1 L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del   conveni, 
serà de 16.160,00€. 

 
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 20.469,00 
€. 

 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 

aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb 
efectes de data 31 de desembre de 2022, i ha de ser signada per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant 
pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal   

 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor de l’Ajuntament de Mollerussa. 

 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2022. 

 
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda en el lloc i en la data indicats. 

 
 
Jaume Fornt i Paradell Marc Solsona Aixalà 

 
 

 

Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa” 
 

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

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

 
22.3.- PRP 2022/66 ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER 
A L’ANY 2022 
 
Vist l’Addenda de Pròrroga del Conveni de col·laboració l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social per a l’any 
2022. 
 

Atès que l’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges d’aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en 
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matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de 

maig. 
 
Atès que el conveni es va prorrogar durant l’any 2020 (JG 13.02.2020) i 2021 (RES2021/60, 
de data 27.01.2021) mitjançant la formalització de les corresponents addendes de pròrroga. 
 
Vist l’informe de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància inclòs en 
l’Expedient 1374-72-2021. 

 

Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 009, de data 27 de gener de 2022. 
 
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 
conveni, 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: 
 

Primer. Prorrogar l’Addenda del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social 
per a l’any 2022. 
 
Segon. Formalitzar l’Addenda del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social, 

per l’any 2022. 
 
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 

 
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 

9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de 
Transparència de l'Ajuntament. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, als efectes oportuns 
i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  

 
“ANNEX I (Model 3) 

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 

L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, RELATIU AL PROGRAMA 
DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2022 

REUNITS 

 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

 

I d’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte, 

MANIFESTEN 
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1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de 
facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis  en el territori, en el marc del 
Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 

 

2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 

màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de 
les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini 
inicial.” 

 
3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 i 2021 mitjançant la formalització de les corresponents  

addendes de pròrroga. 

 

4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins que no 
s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen de 
manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de mantenir 
l’any 2022 el funcionament dels serveis i activitats pactats, 

 
Per tot això, 

 
ACORDEN 

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 

Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges en aquest municipi, 
pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, el qual té per objecte 
establir els termes i les condicions de la  col·laboració entre les parts per impulsar el programa 
mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests 
serveis en el territori. 

 

2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2022, les següents: 

 

2.1. L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), serà de 
450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació d’habitatges d’altres localitats. 
 

2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el pacte quart 
1), serà de 200 € 

 
2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima establert en 

el pacte cinquè a) del conveni, serà de 10.350,00 €. 
 

2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 24.600,00 €. 

 

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb 
efectes de data 31 de desembre de 2022, i ha de ser signada per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant 
pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit 
a l’oficina. 

 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor de l’Ajuntament de Mollerussa.(entitat que gestiona l’oficina per encàrrec de l’Ajuntament). 

 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2022. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 

 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la data  indicats. 

 
Jaume Fornt i Paradell Marc Solsona Aixalà 

 
 

Director de l’Agència de Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa” 
l’Habitatge de Catalunya  

 

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

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

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta minuts, per Ordre del 

Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada pel Sr. President acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 
 


