AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quaranta-quatre minuts del dia 28 d’abril 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 de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència dels
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Assisteix a la sessió el 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 2022/418 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.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-117-2021
PLAURSA S.A
REFORMA INTERIOR D’UN
CONVERTIR-LO EN DOS.
60.313,59 €
PL MAJOR, 14
4608507CG2140N0003GL

HABITATGE

EXISTENT

PER

2436-6-2022
FRANKFURT ADÓS, S.L
REFORMA INTERIOR DE LOCAL PER A IMPLANTAR ÚS DE
FRANKFURT I SALA DE JOCS
120.977,50 €
PL. MANUEL BERTRAND 6
4509409CG2140N0001JJ-45909410CG2140N0001XJ
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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:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-187-2021
E. LL., A.
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
4.572,09 €
Carrer VILANOVA DE BELLPUIG, 44
3898502CG2039N0001QM

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

3043-12-2022
NEDGIA CATALUNYA, S.A.
OBRIR UNA RASA DE 0,4 M. D’AMPLE X 1,00 M. DE
PROFUNDITAT A CAMI ARBECA 3 (REPARAR HUNDIMIENTO)
REF GDSC3822030051
679,00 €
CAMÍ D’ARBECA, 3
NO CONSTA

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

3043-13-2022
NEDGIA CATALUNYA, SA
OBRIR UNA RASA DE 0,4 M. D’AMPLE X 1,00 M. DE
PROFUNDITAT A CARRER TARRAGONA 21 (REPONER
HUNDIMIENTO) REF GDSC3822030050
250,00 €
CARRER TARRAGONA 21
NO CONSTA

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

3043-14-2022
NEDGIA CATALUNYA, SA
OBRIR UNA RASA DE 0,4 M. D’AMPLE X 1,00 M. DE
PROFUNDITAT A CARRER GERMANS CASTELLO, 8 (REPONER
HUNDIMIENTO) REF GDSC3822030052
250,00 €
C/ GERMANS CASTELLÓ, 8
NO CONSTA

A)Expedient:
Titular:

3043-16-2022
E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, SLU
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

REALITZACIÓ D’UNA VARIANT EN BAIXA TENSIÓ A 400 V AL
C/ CRIST REI 3
741,19 €
C/ CRIST REI 3
NO CONSTA

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-66-20212
COMUNITAT PROPIETARIS PAU,25
REPARACIONS DE LES PARETS DEL PATI DE LLUMS
7.730,00 €
Avinguda PAU, 25
5208801CG2150N

)Expedient:
Titular:

2410-68-2021
E.LL., A.

Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
10.763,80
Carrer de Sant Joan (Grup XAVIER MONTSENY) 35
4011803CG2141S 0001 FL

Expedient:
Titular:

2410-70-2021
A.T., X.

Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
4.110,00
Carrer AVE MARIA, 1
4612802CG2141S0001IL

A)Expedient:
Titular:

2410-71-2021
LL.M., D.

Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

ARRANJAMENT DE FAÇANA: PINTAT DE FAÇANA
2.850,00 €
Avinguda CANAL 5
4805302CG2140N

A)Expedient:
Titular:

2410-72-2021
R., M.

Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

CANVI DE SANITARIS, ENRAJOLAR LA CUINA I PINTAR PIS
1.350,00 €
C/ ONZE DE SETEMBRE 15, 3 2
4710713CG2141S0008LE

A)Expedient:
Titular:

2410-73-2021
S.M., J.
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES
1.800,00 €
C/ CANIGO, 16
4707335CG2410N0001WJ

A)Expedient:
Titular:

2410-76-2021
C.V., O.R.

Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

AV. DE L APAU 25 A, 4 A
2.637,80 €
Avinguda DE LA PAU 25 A, 4 A
5208801CG2150N0008MT

***********************************************************
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis
existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no
relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les mesures
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres, en
virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional,
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la
transició a una nova normalitat.
Tercer.- 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 6.113,57€.
3.

PRP 2022/425 ASSUMPTE:SOL·LICITUD DE PRIMERA OCUPACIÓ CORRESPONENT A
“LOCAL 4 DE NAU, SENSE ÚS DETERMINAT, AL SECTOR INDUSTRIAL RONDA DE
PONENT DE MOLLERUSSA”

Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 2436/176/2021 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció de local
4 de nau sense ús determinat al sector industrial Ronda Ponent de Mollerussa.
Fets
2.1.En data 17 de maig de 2020 la Junta de Govern Local va atorgar a Bigues Linyola, S.L la llicència
d’obres núm. 318/2020 per a la construcció de local 4 de nau sense ús determinat al sector
industrial Ronda Ponent de Mollerussa.
Segons el certificat de final d’obra així com la documentació aportada i la visita d’obra per comprovar
la situació física de l’edifici a efectes de concessió de la primera ocupació sol·licitada pel promotor,
les obres estan acabades.
2.2. En data 06 d’abril de 2022 (amb RE 5268/2022), la mercantil BIGUES LINYOLA, S.A, ha fet
comunicació de primera ocupació.
2.3. En data 14 d’abril de 2022, l’arquitecte tècnic Sr. Victor Gregori Perelló ha emès l’informe tècnic
corresponent, d’acord amb el qual és procedent informar favorablement la comunicació de primera
ocupació, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a la llicència concedida.
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2.4.En data 26 d’abril de 2022, el tècnic d’administració general ha emès informe favorable sobre el
procediment emprat i la normativa aplicable.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art. 90 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de
juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de juny de 2019 i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Assabentar-se i donar conformitat a la comunicació de primera ocupació següent:
Sol·licitant:
En nom de:
Adreça:
NIF:

B.V., M.N.
FINQUES VIDAL SERVEIS SL
Carrer Ferrer i Busquets 1 Bxs
B25346651

Num. llicència d’obres: 2436-318-2020
Data. llicència d’obres: 17/12/2020
Situació obres:
Carrer Germà Jaume Hilari 14
Titular :
Bigues Linyola, s.l.
Pressupost PEM:
40.171,78
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta comunicació de primera ocupació,
d’acord amb l’ordenança fiscal, que ascendeix a la quantitat de 300,00 euros.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos legals
adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
Tercer. Notificar aquest acord als interessats
4.

PRP 2022/409 DESESTIMENT TRAMITACIÓ EXPEDIENT ACTIVITATS. EXPEDIENT
NÚM. 2553-10-2021. DESCRIPCIÓ: FABRICACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ
PREFABRICAT, FORMIGÓ FRESC, TERRATZOS, LLOSES I PEDRA ARTIFICIAL PER LA
CONSTRUCCIÓ. EMPLAÇAMENT: CTRA.MIRALCAMP, KM. 1.

A la vista de la petició de desestiment de la tramitació de l’expedient de llicència d’activitats de data
29 de març de 2022 a nom de Prefabricados Pujol, SA, per a la integració de llicències en un únic
títol habilitant.
Atès l’informe emès per l’enginyera municipal de data 31.03.2022.
Atès allò que s’estableix als articles 84 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En virtut de quant s’ha exposat i a la vista de l’expedient tramitat, la Regidoria de Planificació
Estratègica i Urbanisme proposa a la Junta de Govern, i en desplegament de les facultats que li han
estat delegades per Decret de l’Alcaldia Núm. RES2019/358, de 21 de juny, es proposa l’adopció
dels següents ACORDS:
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Primer. Acceptar la petició de desistiment presentada, declarant-se conclús el procediment i
procedir a arxivar l’expedient d’activitats següent condicionat a la presentació de la documentació
que es relaciona a l’annex d’aquest acord en el termini d’un mes:
Expedient núm.: 2553-10-2021
Titular: Prefabricados Pujol, SA
Denominació: Fabricació de peces de formigó prefabricat, formigó fresc, terratzos, lloses i pedra
artificial
Emplaçament: Ctra. Miralcamp, km. 1
Segon. Donar compte que les llicències d’activitats vigents són les següents:
-

GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS, SL
Exp. 743/2010
Data aprovació: 02.06.2011
Descripció: Fabricació de paviments i terratzos

-

PREFABRICADOS PUJOL, SA
Exp. 732/2010
Data aprovació: 25.08.2011
Descripció: Fabricació d’elements de formigó.

Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat i al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes
oportuns.
ANNEX
1. En relació amb l’establiment de “Fabricació de paviments i terratzos” caldrà presentar
comunicació de canvi de titularitat, controls periòdics mediambientals, atmosfèrics i
d’incendis i consolidació urbanística.
2. En relació amb l’establiment de “Fabricació d’elements de formigó” caldrà presentar:
-

5.

Controls periòdics mediambientals, atmosfèrics i d’incendis i consolidació urbanística.
Documentació tècnica en resposta al requeriment de suficiència del Consell Comarcal, de
l’expedient de modificació no substancial de legalització de laboratori d’anàlisi de formigó,
oficines, magatzem i arxiu.
Pla de mesures correctores per minimització d’afectacions al veïnat per sorolls, pols i trànsit
urbà.
PRP 2022/412 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-10-2022
(2605/2018). DESCRIPCIÓ: BAR. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 18B, LOCAL
1.

En data 12 de març de 2018, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat
bar, a l’avinguda de la Pau, 18B, local 1. Que en data 5 d’abril de 2022 presenta la documentació
que li mancava per poder finalitzar l’expedient de canvi de nom.
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:
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Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent:
Número d’expedient: 2575-10-2022 (2605/2018)
Titular: A.S., K.
Denominació: bar (canvi de nom)
Emplaçament: Av. De la Pau, 18B, local 1
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2538/2017.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
ANTERIOR TITULAR:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

A.S., K.
BAR
Av. De la Pau núm. 18B, local 1
Mollerussa
Gustavo Salas Pérez (exp. 2538/2017)
2575-10-2022 i 2605/2018
AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 21 d’abril de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal,
verifica que s’han esmenat les deficiències detectades en l’acta de comprovació de 15.03.2018
referit a l’expedient de canvi de nom de la llicència concedida a nom de Gustavo Salas Pérez (exp.
2538/2017).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació dels
nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a l’exercici de
l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries, condicionat a l’acta d’inspecció favorable emesa per l’Agència de
Protecció de la Salut.
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar
de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
-

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

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7
h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
60
activitats i/o infraestructures de transport

h – 21

límit
Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

60

50
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existents
-

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

local

segons

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25*
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25 *
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
*Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A)
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures
correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
Olis cuina: magatzematge adequat i a gestor autoritzat.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors de
greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions de
risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres cures,
malaltia o crisi sobtada.
Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i
l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable mitja hora els divendres,
dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de vacances i en
determinades festivitats.
Aforament màxim permès de l’establiment: 26 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles públics
i activitats recreatives.
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
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Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als
menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, gas butà, etc.
Controls periòdics preceptius.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 ANYS A
PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.”
-

6.

PRP 2022/417 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE
COMERÇ PER A LA MODIFICACIÓ DE LA FRANJA HORÀRIA ESTABLERTA A L’ARTICLE
36.2.A) D’ACORD AMB EL PROCEDIMENT PREVIST ALS ARTICLES 36.5 I 36.6 DE LA
LLEI 18/2017, D’1 D’AGOST, DE COMERÇ, SERVEIS I FIRES

En data 15 de març de 2022 el Sr. C.M., A., en representació de l’associació de comerciants
“Mollerussa Comercial” i el Sr. G.C., J.A., com a delegat a Mollerussa de la Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Lleida, va sol·licitar una ampliació de l’horari comercial previst per al proper dia 2 de
juliol, de les 00’01 hores a les 04’00 hores, per poder dur a terme la novena edició de la campanya
comercial “Mollerussa Open Night” que té com a finalitat la dinamització dels comerços i la
incentivació de les compres.
D’acord amb l’establert l’article 36.5 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, la
competència per a la resolució de l’esmentada sol·licitud recau en el Director General de Comerç.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’autorització del Director General de Comerç per tal que tots
els establiments comercials situats en aquest municipi, puguin romandre oberts entre les 00’01h i les
04’00h del dissabte 2 de juliol de 2022, amb motiu de l’esdeveniment “Mollerussa Open Night”,
sense perjudici del què puguin establir les mesures destinades a la contenció de la pandèmia de la
COVID-19, vigents el dia 2 de juliol de 2022.
Segon. Informar que d’acord amb l’article 39 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i
fires, relatiu a la publicitat de l’horari comercial, els establiments que pretenguin allargar el seu
horari d’obertura, d’acord amb aquesta autorització, ho hauran de publicitar en el mateix
establiment per tal de que la informació sigui visible al públic fins i tot amb l’establiment tancat.
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.
Quart. Comunicar aquest acord al interessats, a la Policia Local, als Mossos d’Esquadra de
Mollerussa i als efectes oportuns.
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7.

PRP 2022/407 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA A LA CTRA. DE MIRALCAMP (DAVANT
DE LA PISCINA COBERTA) EL DIA 7 DE MAIG 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 Ctra. de Miralcamp (davant de la Piscina Coberta) el
dia 7 de maig, 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 28.03.2022 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 Ctra. de Miralcamp (davant de la Piscina Coberta) el dia 7 de
maig, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit.
Segon. S’estableixen les condicions següents:











S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de
març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les
futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat.
S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de
facilitar gel hidroalcohòlic al client.
L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades.
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. 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.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/419 SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DEL SALT DEL DURAN EL DIA 1 DE
MAIG DE 2022

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P., M.D., en representació de l’Ajuntament de Vilanova de
Bellpuig, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Salt del Duran el dia 1 de maig, amb
motiu de dur a terme la 35a edició de la festa de la bicicleta.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 22.04.2022 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. P., M.D., en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, en
què demana autorització per utilitzar l’espai del Salt del Duran el dia 1 de maig, amb motiu de dur a
terme la 35a edició de la festa de la bicicleta.
Segon. S’estableixen les condicions següents:







S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de
març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les
futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat.
Tenir una farmaciola
Prohibit fer foc.
Assegurança R.C.
En cas d’emergència trucar al 112

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.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
9.

PRP 2022/423 SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA – A.B. PLA D’URGELL,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 5 DE MAIG DE 2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Assemblea Nacional Catalana – A.B. Pla d’Urgell, en
què demanen autorització per al canvi de dia de la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el
dia 5 de maig, a partir de les 19.30h, per realitzar-hi una xerrada.
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
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matèries extraordinàries amb data 21.02.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent
en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Assemblea Nacional Catalana – A.B. Pla d’Urgell, la utilització de la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 5 de maig, al vespre, 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:

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.
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S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de
febrer setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat.
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. Deixar sense efectes l’acord adoptat en la Junta de Govern del passat 17.02.2022.
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. 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.
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del previst
en aquest acord.
Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
10.

PRP 2022/430 SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR ACTUACIONS MUSICALS A L’ESPAI DEL PARC
MUNICIPAL DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2022

Vista la petició presentada pel Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en què demana
autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal per realitzar-hi actuacions musicals en
directe, durant els mesos de maig i juny de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 27.04.2022 i atès l’informe lliurat al respecte, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en què
demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal per realitzar-hi actuacions musicals
en directe, en els horaris i dies següents:
MAIG:
Dia 7 de maig, de les 21.00h fins a les 23.30h.
Dia 8 de maig, de les 12.00h fins a les 15.00h.
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-

Dia 21 de maig, de les 21.00h fins a les 23.30h.
Dia 22 de maig, de les 12.00h fins a les 15.00h.

JUNY:
-

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

4 de juny, de les 21.00h fins a les 23.30h.
5 de juny, de les 12.00h fins a les 15.00h.
18 de juny, de les 21.00h fins a les 23.00h.
19 de juny, de les 12.00h fins a les 15.00h.
23 de juny, de les 21.30h fins a les 01.00h. (Revetlla de Sant Joan)
25 de juny, de les 21.00h fins a les 23.00h.
26 de juny, de les 12.00h fins a les 15.00h.

Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:













S’haurà de respectar els horaris sol·licitats que són els que s’autoritzen.
S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de
març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les
futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat.
En les mesures de l’Annex 1 de mesures d’organització per evitar aglomeracions de la
Resolució
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà
autorització de l’Ajuntament. Els articles que afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18.
Activitat inclosa al 112/2010.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.
Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)
S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones d’aforament
300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)
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.
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.
11.

PRP 2022/408 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ VERD, EL PAVELLÓ PLA D’URGELL
I LES SALES DE BAR I SALA 1 EL DIA 12 DE JUNY DE 2022. PER PART DE
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 108-2022.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., en representació de l’agrupació sardanista
de Mollerussa, en què demana poder disposar sol·licitud per poder disposar del pavelló verd, el
pavelló pla d’urgell i les sales de bar i sala 1 el dia 12 de juny de 2022 des de les 8:00 h a les 15:00
h, per dur a terme una representació una nova edició del concurs de colles sardanistes.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’agrupació sardanista de Mollerussa, disposar del pavelló verd, el pavelló Pla
d’Urgell i les sales de bar i sala 1 el dia 12 de juny de 2022 des de les 8:00 h a les 15:00 h, per a
l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic,


L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització
municipal prèvia.



Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.



Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a
les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).



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



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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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
-S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor
en el
moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor
el dia
de celebració de l’activitat.
-Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del
uso
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total 990.
-Deixar lliures totes les portes d’emergència i el seu recorregut.
-L’assegurança de R.C. que cobreixi l’esdeveniment
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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12.

PRP 2022/358 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE COLOR BLAU
FOSC EL DIA 12 DE MAIG DE 2022 . EXPEDIENT 1599-86-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.C., M.T. en representació de l’Associació Catalana
d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central, en què demana
s’il·lumini de color blau fosc la façana de l’Ajuntament el dia 12 de maig de 2022, per dur a terme la
commemoració del dia Mundial de les malalties. També sol·licita que es faci difusió a través de les
xarxes socials de l’Ajuntament.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar la il·luminació de
maig de 2022, per a l’activitat descrita

la façana de l’Ajuntament de color blau fosc el dia 12 de

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en
el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que estiguin
en vigor el dia de celebració de l’activitat.
-Les adaptacions de la il·luminació hauran de ser fetes sota la supervisió i/o execució del tècnic
electricista de l’Ajuntament de Mollerussa
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

13.

PRP 2022/374 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA CTRA.
MIRALCAMP S/N ELS DIES 11 I 12
DE MAIG DE 2022. PER A UBICACIÓ UNITAT
MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 1599- 102-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament de
Salut, en què demana autorització per l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en la ubicació
habitual els dies 12 i 12 de maig de 2022, per a ubicació de la unitat mòbil del programa de
detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut. Sol·licita també un punt de llum al
lloc de sempre.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
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Primer. Autoritzar al Departament de Salut, la utilització de
l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual la unitat mòbil del programa de detecció precoç de càncer de
mama del Servei Català de la Salut els dies 12 i 12 de maig de 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia del Covid19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic, distància seguretat, ús
obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts per normativa anitcovid.
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

14.

PRP 2022/424 APROVACIÓ ADHESIÓ AL PROJECTE
DIVERSITAT I LA LLUITA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ

LEARN_

GESTIÓ

DE

LA

L’any 2021 l’Ajuntament de Mollerussa va participar en una enquesta rebuda per part de la FMC
(Federació de Municipis de Catalunya). Un estudi realitzat per l’empresa CIDALIA, finançat per la
Secretaría de Estado de Migraciones i coordinat per OBERAXE (Observatorio Español contra el
Racismo y la Xenofobia) en col.laboració amb la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias).
A data, 30 de març de 2022, es va presentar els resultats de l’estudi a través del Projecte LEARN
(Local Entities Against Racism Network) finançat pel Programa RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP
de la Comissió Europea, en la convocatòria d'”Actions Grants” 2020. Aquest Projecte està liderat pel
Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions i amb la participació de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), la policia municipal del Ayuntamiento de Madrid, la
Diputació de Barcelona i la consultoria en diversitat Cidalia.
L' objectiu del projecte LEARN és millorar les capacitats de les Entitats Locals per afavorir la
inclusió social de tota la ciutadania, garantint la igualtat de tracte i la no discriminació.
Construir un "model" d'estructura municipal referent, "Antenes" per a la gestió de la diversitat i la
lluita contra la discriminació, el racisme, la xenofòbia, els delictes d'odi i altres formes d'intolerància
associada. Amb la finalitat de crear una xarxa d’aprenentatge i intercanvi mutu d’Entitats
locals per la inclusió social i la igualtat de tracte i no discriminació, generant un conjunt de lliçons
apreses que poden transferir-se a altres municipis tant espanyols com europeus.
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S'entendrà per Antena Municipal a una estructura municipal que és referent per les seves accions,
actuacions, programes, dispositius, instruments que tinguin com a finalitat afrontar la discriminació,
el racisme, la xenofòbia, els delictes d'odi i altres formes d'intolerància associada. Per tant, pot ser
antena qualsevol departament municipal que presti un servei públic local o bé tingui experiència
directa en les matèries de gestió de la diversitat i la lluita contra la discriminació, el racisme, la
xenofòbia, els delictes d'odi i altres formes d'intolerància associada, o bé tingui interès a liderar
aquest procés al municipi.
L’Ajuntament de Mollerussa a través del segon Pla local de ciutadania i migracions, pel període
2020-2024, el qual preveu la consolidació del programa d’acollida municipal inclòs en el I Pla local de
ciutadania i migracions, 2016-2019, esdevé:
-

-

-

Una eina d’anàlisi sociodemogràfica del municipi mollerussenc, una revisió d’aquelles accions
transversals realitzades en les àrees o regidories de l’Ajuntament de Mollerussa i referma
l’aposta en el treball en polítiques de ciutadania i migracions que incideixen de manera
transversal en la ciutadania i els seus processos: acollida, interacció, convivència i igualtat
d’oportunitats.
Pretén establir un pla d’acció, estratègic i operatiu, en matèria de polítiques de ciutadania i
migracions, donant així continuïtat i estructura a les accions i polítiques dutes a terme en aquest
àmbit durant els anys anteriors, establir mecanismes d’atenció a la ciutadania resident i donar
resposta a la realitat social actual dels processos migratoris (emigracions i immigracions).
Continuïtat dels dos programes estratègics d’actuació:
Servei d’acollida municipal i
Participació ciutadana per a la diversitat.

Per aquest motiu, des de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància s’ha
proposat presentar el model de fitxa, que ens faciliten des del Projecte Learn, per incorporar
protocols, eines, experiències desenvolupades en l’àmbit local relacionades amb la prevenció i la
lluita contra el racisme, la xenofòbia y altres formes connexes d’intolerància.
La proposta que s’adjunta en la present destaca les accions dutes a terme dins el Programa
d’Acollida Municipal i l’acció “Viu la Diversitat” del projecte Cerquem arguments, aturem rumors del
programa de participació ciutadania per a la diversitat el qual es va organitzar conjuntament amb el
Consell Social de Mollerussa durant tres anys consecutius 2017-2019. Viu la Diversitat pretenia
promoure el sentits de pertinència de la nova ciutadania, fomentar l’oci en positiu, afavorir la
interacció social de la ciutadania sense discriminació de tracte per l’edat, gènere, ètnica, cultural...
amb la finalitat de cultivar valors de cooperació, integració, tolerància, respost acte a la diferencia
entre uns i els altres.
En conseqüència, i per tal de garantir el compromís en matèria de ciutadania i migracions i en
igualtat de tracte i no discriminació en deriven la proposta d’adhesió a la Xarxa d’Antenes del
projecte Learn, a la Junta de Govern, a la vista de la proposta presentada des de la Regidoria d’Acció
Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, en desplegament de les facultats atribuïdes, ACORDA:
Primer.-Aprovar l’adhesió al projecte LEARN (Xarxa d’Entitats Locals contra el Racisme) el qual
estableix un aprenentatge i intercanvi mutu entre Entitats locals, per la inclusió social i la igualtat de
tracte i contra la discriminació, el racisme, la xenofòbia, els delictes d’oci i intolerància associada.
Segon.- Autoritzar presentar les dues propostes dutes a terme dins el marc del 2º Pla local de
ciutadania i migracions de Mollerussa: Programa d’Acollida Municipal i projecte Viu la Diversitat del
programa de participació ciutadana per a la diversitat.
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Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis municipals competents per al seu compliment i
observança.
Quart.- Facultar EL Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel desplegament dels
acords adoptats i per a fer-los efectius.
15.

PRP 2022/415 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM.
1538-20-2022

Vist l’escrit presentat per la Sra. C.S., A., en el que exposa que els dies 22, 25 i 29 d’abril de 2022
(10 hores en total), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya organitza un curs amb el títol
“Taller de gestió i control de les subvencions locals” via telemática i sol·licita poder asistir-hi.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal de
l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a
tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti
serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos.
En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la
presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà
compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Autoritzar a la Sra. C.S., A. a realitzar el curs “Taller de gestió i control de les subvencions
locals” que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Segon: Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns.
16.

PRP 2022/428 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM.
1538-19-2022

Vist l’escrit presentat per la Sra. S.B., T., en el que exposa que dels dies 25 al 29 d’abril i del 2 de
maig al 27 de juny de 2022 (30 hores en total), l’Escola d’Administracio Pública de Catalunya
organitza el “Curs d’organització i funcionament de les entitats locals (20255/2022-1)” de manera
virtual.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal de
l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a
tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti
serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos.
En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la
presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà
compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
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Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Autoritzar a la Sra. S.B., T. la realització del curs “Curs d’organització i funcionament de les
entitats locals (20255/2022-1)” que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya dels dies
25 al 29 d’abril i del 2 de maig al 27 de juny de 2022 (30 hores en total), de manera virtual.
Segon: Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns.
17.

PRP 2022/429 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM.
1538-21-2022

Vist l’escrit presentat per la Sra. M.A., N., en el que exposa que els dies 30 de març, 27 d’abril i 22
de juny de 2022, de manera virtual i els dies 25 de maig i 26 d’octubre de 2022, de manera
presencial, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya organitza el “VII Seminari de Contractació”,
i que li és d’interés la seva inscripció.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal de
l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a
tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti
serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos.
En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la
presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà
compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Autoritzar a la Sra. M.A., N. la inscripció al “VII Seminari de Contractació”, els dies 30 de
març, 27 d’abril i 22 de juny de 2022, de manera virtual i els dies 25 de maig i 26 d’octubre de
2022, de manera presencial a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Segon. Autoritzar la compensació de les despeses de desplaçaments, dietes i matrícula que puguin
originar-se, prèvia presentació de la justificació corresponent.
Tercer. Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns.
18.

PRP 2022/402 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-6-2022

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.
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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 M.R., M. té pendent d’ingressar una liquidació referent a la taxa per instal·lació de parades,
barraques, casetes de venda (.../...) corresponent a la mensualitat del desembre del 2021 per
import de 62,72 €.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar la devolució d’ingressos indeguts
aprovada per la Junta de Govern amb data 13-04-2022 a M.R., M. per import de 78,40 €.
Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent
desglossament:
Pendent ingressar:
Núm LID

Concepte
Mercat setmanal desembre
2021

2110000261

Objecte
tributari
Parada
162

Principal
62,72

TOTALS

62,72

Pendent pagar:
Concepte

Data acord JG

Devolució ingressos indeguts

Import

13-04-2022

78,40

TOTALS

78,40

A compensar:
Pendent ingressar
62,72

Pendent pagar
78,40

A compensar

Import devolució pendent

62,72

15,68

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.
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre M.R., M. i aquest
Ajuntament, per import total de 62,72 €, atès que concorren els requisits establerts en la normativa
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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.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
19.

PRP 2022/421 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 5/2022

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 5/2022, que inclou 12 expedients i que importa la quantitat
2.890,02 €.
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.
20.

PRP 2022/422 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 4/2022.

VALOR

DELS

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (Plusvàlua) número 4/2022, que inclou 10 expedients i que importa la quantitat 13.921,29 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21.

PRP 2022/426 RELACIÓ SOL·LICITUDS DE REVISIÓ DE LIQUIDACIONS D’INGRÉS
DIRECTE (LID) 2/2022

Vista la relació núm. 2/2022 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe, presentada per
l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 12 expedients i que importa la quantitat de
2.714,67 €.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 02/2022.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions,
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 02/2022.
Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones interessades
incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, en el seu cas, de la
referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si així procedeix i terminis de
pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals adients.
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
22.

PRP 2022/431 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.

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 57.011,18 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 501

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/761

EXP. 1657-985-2021

2.428,89 €

INF. 503

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2021/758

EXP. 1657-983-2021

2.896,76 €

INF. 506

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/2103

EXP. 1657-382-2022

345,00 €

INF. 507

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/2069

EXP. 1657-136-2022

242,00 €

INF. 509

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/2069

EXP. 1657-136-2022

1.377,08 €

INF. 511

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/2057

EXP. 1657-124-2022

7.693,95 €

INF. 512

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2021/819

EXP. 1657-1050-2021

907,50 €

INF. 513

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/153

EXP. 1657-274-2022

774,47 €

INF. 514

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/153

EXP. 1657-274-2022

9,60 €

INF. 515

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/151

EXP. 1657-272-2022

476,99 €

INF. 516

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/149

EXP. 1657-270-2022

481,86 €

INF. 517

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/149

EXP. 1657-270-2022

2.738,51 €

INF. 518

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/172

EXP. 1657-296-2022

699,82 €

INF. 521

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/257

EXP. 1657-398-2022

575,96 €

INF. 533

DATA 25/04/2022

RELACIÓ F/2022/251

EXP. 1657-391-2022

774,47 €

INF. 535

DATA 25/04/2022

RELACIÓ F/2022/2068

EXP. 1657-135-2022

571,73 €

INF. 554

DATA 25/04/2022

RELACIÓ F/2022/2111

EXP. 1657-390-2022

104,30 €

INF. 559

DATA 25/04/2022

RELACIÓ F/2021/796

EXP. 1657-1025-2021

525,14 €

INF. 560

DATA 26/04/2022

RELACIÓ F/2021/750

EXP. 1657-974-2021

185,67 €

INF. 561

DATA 26/04/2022

RELACIÓ F/2022/240

EXP. 1657-370-2022

494,71 €

INF. 562

DATA 26/04/2022

RELACIÓ F/2022/240

EXP. 1657-370-2022

1.654,07 €

INF. 565

DATA 26/04/2022

RELACIÓ F/2021/816

EXP. 1657-1047-2021

INF. 579

DATA 24/04/2022

RELACIÓ F/2022/169

EXP. 1657-293-2022

1.052,70 €
30.000,00 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 57.011,18 euros de les relacions de
factures següents:
F/2021/750

185,67 €

F/2021/758

2.896,76 €

F/2021/761

2.428,89 €

F/2021/796

525,14 €

F/2021/816

1.052,70 €

F/2021/819

907,50 €

F/2022/149

481,86 €

F/2022/149

2.738,51 €

F/2022/151

476,99 €

F/2022/153

774,47 €

F/2022/153

9,60 €

F/2022/169

30.000,00 €

F/2022/172

699,82 €

F/2022/2057

7.693,95 €

F/2022/2068

571,73 €

F/2022/2069

242,00 €

F/2022/2069

1.377,08 €

F/2022/2103

345,00 €

F/2022/2111

104,30 €

F/2022/240

494,71 €

F/2022/240

1.654,07 €

F/2022/251

774,47 €

L’import que s’especifica en les relacions F/202/750,
F/2021/758, F/2021/761, F/2022/151,
F/2022/153, F/2022/2057, F/2022/2068 i F/2022/2069,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.
23.

PRP 2022/432 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.

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 233,10€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Vistos els informes d’intervenció:
INF. 542

DATA 25/04/2022

RELACIÓ F/2022/2046

EXP. 1657-87-2022

233,10
€

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 233,10€ de les
despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/2046 EXP. 1657-87-2022 233,10 €
L’import que s’especifica en la relació, és un part de la despesa total de la relació que correspon.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
24.

PRP 2022/414 SOL·LICITUD DE E. G. G. I P. G. G., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 1.715 FILA 5ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per G.G., E. i G.G., P., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 1.715 fila 5ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a continuació es
relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats
i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris sobre
el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, amb
indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

1.715

G.G., E.
G.G., P.

26,92 €

7,39 €

5ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament del
títol acreditatiu.
25.

PRP 2022/416 TARGETES RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-22-2022

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm.
2022/5440, de data 11/04/2022, el Sr. Q.R., J.D. sol·licita dues targetes 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).

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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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 les targetes de resident 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.
26.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a consideració 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:
26.1.- PRP 2022/433 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES
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 1.363,14€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 590

DATA 28/04/2022

RELACIÓ F/2021/803

EXP. 1657-1033-2021

1.035,54 €

INF. 591

DATA 28/04/2022

RELACIÓ F/2021/788

EXP. 1657-1017-2021

327,60 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 1.363.14€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2021/788

327,60 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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F/2021/803

1.035,54 €

L’import que s’especifica en la relació F/2021/788, és un part de la despesa total de la relació que
correspon.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
26.2.- PRP 2022/434 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES
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 16.042,87 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 599

DATA 28/04/2022

RELACIÓ F/2021/801

EXP. 1657-1031-2021

338,80 €

INF. 600

DATA 28/04/2022

RELACIÓ F/2022/2110

EXP. 1657-389-2022

67,89 €

INF. 587

DATA 27/04/2022

RELACIÓ F/2022/221

EXP. 1657-348-2022

2.134,68 €

INF. 586

DATA 27/04/2022

RELACIÓ F/2022/252

EXP. 1657-392-2022

3.507,17 €

INF. 606

DATA 28/04/2022

RELACIÓ F/2021/846

EXP. 1657-24-2022

9.994,33 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 16.042,87 euros de les relacions de
factures següents:
F/2021/801

338,80 €

F/2021/846

9.994,33 €

F/2022/2110

67,89 €

F/2022/221

2.134,68 €

F/2022/252

3.507,17 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinc minuts, per Ordre del Sr. Alcalde
es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr. President
juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

