AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 6 d’octubre 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. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Ana Maria Carné Baiget,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ,
ANTERIOR.

SI

PROCEDEIX,

DE

L’ESBORRANY

DE

L’ACTA

DE

LA

SESSIÓ

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 2022/969 COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.2544-22-2022
(355/1979)).

En data 29 de setembre de 2022 el Sr. G.M., P. comunica el cessament de l’exercici d’activitats a
l’establiment del carrer de l’Onze de Setembre, 10 i demana la baixa i deixar sense efecte
l’expedient d’obertura de l’establiment.
L’any 1979 es va autoritzar l’obertura d’establiment al local del carrer de 18 de juliol (ara C/ Onze
de Setembre), número 10 l’activitat de taller de fusteria.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats, en data 29.06.2022,
següent:
Número: 355/1979 (2544-22-2022)
Titular: G.M., P.
Denominació: taller de fusteria
Emplaçament: carrer de l’Onze de Setembre, 10, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
3.

PRP 2022/970 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA A LA ROTONDA DE L’AV. ERMENGOL
V I EL C/BELLVÍS EL DIA 22 D’OCTUBRE 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 Rotonda de l’Av. Ermengol V i el C/Bellvís (a
un lateral més o menys al costat de les Escoles Bressol) el dia 22 d’octubre, 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 27.09.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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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 Rotonda de l’Av. Ermengol V i el C/Bellvís (a un lateral
més o menys al costat de les Escoles Bressol) el dia 22 d’octubre, de les 10.00h fins a les 14.00h,
per donar informació del partit.
Segon. S’estableixen les condicions següents:








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.
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.
4.

PRP 2022/982 SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN CONCERT DE MÚSICA EN DIRECTE A L’ESPAI
DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 9 D’OCTUBRE 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 un concert de
música en directe, de les 12.00h fins a les 15.00h, el proper dia 9 d’octubre de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 03.10.2022 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, a utilitzar
l’espai del Parc Municipal per realitzar-hi un concert de música en directe, de les 12.00h fins a les
15.00h, el proper dia 9 d’octubre de 2022.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:

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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______








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.
5.

PRP 2022/983 SOL·LICITUD AJUNTAMENT DEL POAL, EN QUÈ DEMANA UN
ESCENARI PER AL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2022

Es dóna compte de la petició presentada per la Sra. M., E., en representació de l’Ajuntament del
Poal, en què demana que se’ls faciliti un escenari per al dia 7 d’octubre per celebrar la IV edició
de les jornades “Poal solidari” amb un seguit d’activitats per a totes les edats que enguany estan
dedicades a la salut mental, i es duran a terme el proper dia 8 d’octubre del 2022.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’Ajuntament del Poal i facilitar-los un escenari per
al dia 7 d’octubre per celebrar la IV edició de les jornades “Poal solidari” amb un seguit
d’activitats per a totes les edats que enguany estan dedicades a la salut mental, i es duran a
terme el proper dia 8 d’octubre del 2022.
Serà responsabilitat de l’Ajuntament del Poal el transport (recollida i retorn) del material.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
6.

PRP 2022/984 SOL·LICITUD IRTA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER ALS
DIES 19 I 20 D’OCTUBRE DE 2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. S., J., en representació d’IRTA, en què
demana que se’ls faciliti 250 cadires, una tarima-escenari amb potes, dos contenidors per paper,
dos contenidors per plàstic i dos contenidors per orgànica els dies 19 i 20 d’octubre, amb motiu
de la celebració de la XXVII Jornada Fructícola de Mollerussa.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud d’IRTA i facilitar-los 250 cadires, una tarima-escenari amb potes,
dos contenidors per paper, dos contenidors per plàstic i dos contenidors per orgànica els dies 19 i
20 d’octubre, amb motiu de la celebració de la XXVII Jornada Fructícola de Mollerussa.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
7.

PRP 2022/989 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DE LA PL. MAJOR EL DIA 8 D’OCTUBRE DE
2022

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en
què demana autorització per utilitzar l’espai de la Pl. Major el dia 8 d’octubre, de les 20.00h fins a
les 23.59h, per dur a terme una presentació de llibre amb el títol “nit literària” amenitzada amb
música. També demana un punt de llum, micròfons amb peus, cadires, escenari, il·luminació i un
equip de so.
En cas de mal temps, sol·licita poder realitzar l’acte a la sala del Teatre l’Amistat.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 23.09.2022 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 utilitzar l’espai de la Pl. Major el dia 8 d’octubre, de les 20.00h fins a les 23.59h,
per dur a terme una presentació de llibre amb el títol “nit literària” amenitzada amb música. En
cas de pluja, s’autoritza la sala del Teatre l’Amistat.
Així mateix, s’acorda facilitar-los un punt de llum, micròfons amb peus, cadires, escenari i un
equip de so.
Segon. S’estableixen les condicions 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 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.

Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.

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 afecte l’activitat seran el 15,
16 17 i 18.

Aforament 75 persones.

Tenir localitzada una farmaciola.

Aportar Assegurança R.C.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/990 SOL·LICITUD ENTESTUDIO S.L., EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER MUNTAR UN PUNT D’INFORMACIÓ DE ADAMO (CARPA ADAMOVIL, FIBRA
ÒPTICA) A LA PLAÇA MANUEL BERTRAND EL PROPER DIA 17 D’OCTUBRE DE 2022
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Vista la sol·licitud presentada per ENTESTUDIO S.L., empresa de serveis de telecomunicacions
ADAMO (fibra òptica i telefonia), en què demana autorització per muntar un punt d’informació a
través de la carpa-vehicle Adamovil de 10 metres lineals a la plaça Manuel Bertrand, de les
10.00h fins a les 20.00h, el proper dia 17 d’octubre de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 27.09.2022 i d’acord amb els informes corresponents, la
Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai d’ús
públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:






Titular peticionari: ENTESTUDIO S.L.
Modalitat d’ocupació: punt d’informació ADAMO (carpa-vehicle Adamovil)
Ubicació: Plaça Manuel Bertrand (on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 10 ml
Període autoritzat: El dia 17 d’octubre de 2022 (de les 10.00h fins a les 20.00h)

2.- Condicions generals de la llicència:





La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de
la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la
modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3.- Condicions particulars de la llicència:












Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
L’espai d’ocupació serà exclusivament per a una carpa-vehicle, no es pot ocupar amb
taules i cadires.
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.
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

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19.
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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 el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
9.

PRP 2022/966 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA PISTA D’ALTLETISME. PER PART DE
L’INSTITUT TERRES DE PONENT EXPEDIENT 1599- 264-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.M., L., en representació de l’institut Terres de
Ponent de Mollerussa, en què demana poder disposar d’accés a la pista d’atletisme el dia 27
d’octubre de 2022 en horari de 9:00 a 13:00 , per a dur a terme un projecte vinculat amb
l’assignatura d’educació física per alumnes de 2n d’ESO, on hi participaran aproximadament 110
alumnes i 4 professors del centre.
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 els informes de les regidories corresponents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’institut Terres de Ponent de Mollerussa, disposar d’accés a la pista
d’atletisme el dia 3 de novembre de 2022 en horari de 9:00 a 13:00, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús
destinades a ús o servei públic,

social

dels

edificis

i

instal·lacions

municipals



L’ús dels edificis, instal·lacions
persones físiques o jurídiques
artístiques, esportives o altres
llicència o autorització municipal

i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
per a la realització d’activitats educatives, culturals,
de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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








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.
Els monitors i les monitores, seran els responsable en tot moment del grup d’alumnes
a la instal·lació. -Aforament 120 persones.
Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
Tenir accés a farmaciola.
Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions
Deixar lliures les portes i recorreguts 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.
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Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
10.

PRP 2022/972 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’ESPAI DURANT EL MERCAT MUNICIPAL PER PART DE UEC
MOLLERUSSA. EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2022. EXPEDIENT 1599-279-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., M. en representació de la Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC), en que demana un espai al mercat municipal el dia 21 de
desembre de 2022, per tal de poder exposar els seus treballs amb possibilitat de compra.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), la concessió d’ una llicencia
municipal pel dia 21 de desembre de 2022, proposant com a lloc, la parada de l’ Avinguda del
Canal número 96B, per a l’activitat descrita. Així mateix, s’informa que pot estar subjecta a
possibles modificacions segons l’organització del mercat.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:








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.
Tenir localitzada una farmaciola.
En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament
en cas de vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. 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.
11.

PRP 2022/974 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL CENTRE CULTURAL DEL 12 AL 16 I EL 20
DE DESEMBRE DE 2022. PER PART DE L’ESCOLA VEDRUNA. EXPEDIENT 1599-2222022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per T., N., en representació de l’Escola Vedruna El
Carme de Mollerussa, en què demana poder disposar del Centre Cultural els dies 15, 16 i 20 de
desembre de 2022 de 15:00 a 17:30 hores per dur a terme la cantada de nadales dels alumnes
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del centre, i els dies 12, 13, 14, i 15 en horari de 10:00 a 12:30 per dur a terme els assaigs.
També sol·liciten poder fer ús del l’equip de música i el tècnic de so.
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’Escola Vedruna El Carme de Mollerussa, disposar del Centre Cultural els
dies 15, 16 i 20 de desembre de 2022 de 15:00 a 17:30 hores per dur a terme la cantada de
nadales dels alumnes del centre, i els dies 12, 13, 14, i 15 en horari de 10:00 a 12:30 per dur a
terme els assajos. Els dies dels assajos el tècnic de so no podrà ser-hi.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús
destinades a ús o servei públic,

social

dels

edificis

i

instal·lacions

municipals



L’ús dels edificis, instal·lacions
persones físiques o jurídiques
artístiques, esportives o altres
llicència o autorització municipal

i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
per a la realització d’activitats educatives, culturals,
de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
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.
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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 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.
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. 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.
12.

PRP 2022/973 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT
EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2022 . PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ALBADA.
EXPEDIENT 1599- 272-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.C., T., en representació de l’Associació de
Dones del Pla d’Urgell l’Albada, en què demana poder disposar de la sala de ball del Teatre
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______

l’Amistat a partir de les 18:00 hores del dia 4 de novembre de 2022, per dur a terme la
tradicional castanyada de l’associació.
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’Albada, disposar de la sala de ball del Teatre l’Amistat a partir de les 18:00
hores del dia 4 de novembre de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús
destinades a ús o servei públic,

social

dels

edificis

i

instal·lacions

municipals



L’ús dels edificis, instal·lacions
persones físiques o jurídiques
artístiques, esportives o altres
llicència o autorització municipal

i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
per a la realització d’activitats educatives, culturals,
de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
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
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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 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.
Respectar aforament. Màxim 200 persones.
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 i fer foc.
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
13.

PRP 2022/956 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM.
1538-37-2022

Vist l’escrit presentat per la Sra. T.A., S., en el que exposa que entre els dies 14 d’octubre i 4 de
novembre, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya imparteix a Barcelona el curs “El pla de
comunicació interna en els ens locals”, i que sol·licita poder assistir-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
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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. Sílvia Torres Argelich la realització del curs “El pla de comunicació
interna en els ens locals” que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya dels dies 14
d’octubre a 4 de novembre (20 hores en total).
Segon. Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns.
14.

PRP 2022/981 RELACIÓ SOL·LICITUDS DE REVISIÓ DE LIQUIDACIONS D’INGRÉS
DIRECTE (LID) 4/2022

Vista la relació núm. 4/2022 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe, presentada
per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 7 expedients i que importa la quantitat de
4.017,99 €.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 04/2022.
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.
Tercer. Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 04/2022.
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 i a la Policia Local als efectes
oportuns.
15.

PRP 2022/985 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 18/2022.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 18/2022, que inclou 19 expedients i que importa la
quantitat 3.184,29 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
16.

PRP 2022/986 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ NÚM. 8/2022

Vista la relació número 8/2022, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de
construcció, que inclou 20 expedients i que importa la quantitat de 4.620,90 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.
Tercer. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
17.

PRP 2022/987 LIQUIDACIÓ OAGRTL 2N TRIMESTRE 2022

Vista la liquidació corresponent al 2n trimestre de 2022 presentada per l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni amb
vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 2n trimestre de 2022 dels
tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació d’ingressos – LID executiva Ajuntament:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:
Relació de baixes – valors rebuts:

169.165,64 €
147.973,82 €
6.263,94 €
10.277,60 €
46.380,54 €

Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
18.

PRP 2022/988 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-10-2022

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.
Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant de
qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute
tributari en els següents termes:
Atès que ENDESA ENERGIA XXI, SLU té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a Taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i la volada de les vies publiques per
import de 9.723,28 €.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures a Endesa Energia XXI, SLU per
import de 891,22 €.
Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent
desglossament:
Pendent ingressar:

Núm LID

Objecte tributari

Recàrrec
executiu

Principal

TOTAL

1965000022

TAXA 1,5 % GAS
-1r. trimestre 2019-

1.206,94

60,35

1.267,29

1965000023

TAXA 1,5 % GAS
-2n. trimestre 2019-

1.032,16

51,61

1.083,77

TAXA 1,5 % GAS
1965000024 -3r. trimestre 2019-

1.420,55

71,03

1.491,58

TAXA 1,5 % ELECTRICITAT 2266000035 1r. trimestre 2022-

5.600,61

280,03

5.880,64

9.260,26

463,02

9.723,28

TOTAL
Pendent pagar:

N. de factura

Data factura

040044589344 0898 SPR101N031642 8
040044589344 0904 SPR101N035132 8
040044589344 0919 SPR101N038643 6
040044589344 0923 SPR101N041979 5
040044589344 0938 SPR201N003170 9
040044589344 0942 SPR201N006418 0
040044589344 0957 SPR201N009622 1
040044589344 0961 SPR201N012659 5
040044589344 0976 SPR201N015994 6

29/09/2021

Import
34,85

28/10/2021

40,39

26/10/2021

105,44

29/12/2021

130,87

28/01/2022

137,37

28/02/2022

110,59

25/03/2022

132,36

29/04/2022

117,65

27/05/2022

81,70

TOTAL

891,22

A compensar:

Pendent ingressar
9.723,28

Pendent pagar

A compensar

891,22

891,22

Import LID pendent
8.832,06

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
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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, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORDS:
Primer. Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre ENDESA ENERGIA XXI,
SLU i aquest Ajuntament, per import total de 891,22 €, atès que concorren els requisits
establerts en la normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les
obligacions existents amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR,
segons el següent desglossament,

N. de factura
040044589344 0898 SPR101N031642 8
040044589344 0904 SPR101N035132 8
040044589344 0919 SPR101N038643 6
040044589344 0923 SPR101N041979 5
040044589344 0938 SPR201N003170 9
040044589344 0942 SPR201N006418 0
040044589344 0957 SPR201N009622 1
040044589344 0961 SPR201N012659 5
040044589344 0976 SPR201N015994 6

Import
Data factura factura
29/09/2021

34,85

34,85

28/10/2021

40,39

40,39

26/10/2021

105,44

105,44

29/12/2021

130,87

130,87

28/01/2022

137,37

137,37

28/02/2022

110,59

110,59

25/03/2022

132,36

132,36

29/04/2022

117,65

117,65

27/05/2022

81,70

81,70

TOTAL

891,22

891,22

IMPORT LID PENDENT
Núm LID

1965000022

1965000023

1965000024

2266000035

Objecte tributari

TAXA 1,5 % GAS
-1r. trimestre 2019TAXA 1,5 % GAS
-2n. trimestre 2019TAXA 1,5 % GAS
-3r. trimestre 2019TAXA 1,5 %
ELECTRICITAT

Principal

Rec.
Exe.

Import a
compensar

TOTAL

1.206,94

60,35

1.267,29

1.032,16

51,61

1.420,55

IMPORT A COMPENSAR
Principal

848,78

Rec.
Exe.

42,44

TOTAL

891,22

Import
pendent
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IMPORT PENDENT ACTUAL
Principal

Rec.
Exe.

TOTAL

358,16

17,91

376,07

1.083,77

1.032,16

51,61

1.083,77

71,03

1.491,58

1.420,55

71,03

1.491,58

5.600,61

280,03

5.880,64

5.600,61

280,03

5.880,64

9.260,26

463,02

9.723,28

8.411,48

420,58

8.832,06

-1r. trimestre 2022TOTAL

848,78

42,44

891,22

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

19.

PRP 2022/991 SOL·LICITUD DE PDLL, DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA
DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per D.Ll., P. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor Pere Domènech Miralles.
ANTECEDENTS:
En data 9 d’abril de 2022 va morir el senyor Pere Domènech Miralles.
En data 4 d’octubre de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 9 d’abril de 2023.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que
el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar la
liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins a un
any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a D.Ll., P. per a la presentació de la declaració de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió
“mortis causa”.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos adients.
20.

PRP 2022/962 SOL·LICITUD DE R. L. C., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 2.321 FILA 3ª I 2.322
FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per L.C., R., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre els nínxols 2.321 fila 3ª i 2.322 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a
nom d’Angeles Cajal Lores(difunta), mare de l’interessat.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.321 fila 3ª i 2.322 fila
4ª del cementiri municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
21.

PRP 2022/963 OFERIMENT DE LA SRA. R. E. P., ADQUISICIÓ DELS DRETS
FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 743 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. E.P., R. (filla) que actúa també en nom d’ E.S., E.
(pare), en què ofereix a l’Ajuntament l’adquisició dels drets del nínxol núm. 743 fila 3ª del
Cementiri Municipal.
Vist l’informe d’intervenció 1705-28-09-2022.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol es
troba lliure de restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de
Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Acceptar l’oferiment presentat i adquirir al titular E.S., E. el nínxol núm. 743 fila 3ª del
Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals vigents.
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per import de 44,02€.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes en
els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.
22.

PRP 2022/971 MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ OCTUBRE

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’octubre de 2022, per un import de
8.546,38 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer. Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes d’octubre, de 2022.
Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
23.

PRP 2022/952 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-40-2022

Examinada la sol·licitud presentada per M.G., J. per a obtenir una targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris
a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article
50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es
considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda,
establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de
discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de
desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta
d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució
següent:
Titular: M.G., J.
Núm. targeta: 2022-12745-00034-5128W
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 1/2027

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
24.

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 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:
24.1.- PRP 2022/993 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 81.514,41€
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1713

DATA 29/09/2022

RELACIÓ F/2022/662

EXP. 1657-902-2022

13.285,80 €

INF. 1724

DATA 05/10/2022

RELACIÓ F/2022/687

EXP. 1657-933-2022

40.055,36 €

INF. 1728

DATA 05/10/2022

RELACIÓ F/2022/688

EXP. 1657-934-2022

1.470,39 €

INF. 1729

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/680

EXP. 1657-926-2022

2.545,70 €

INF. 1730

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/680

EXP. 1657-926-2022

1.202,74 €

INF. 1731

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/683

EXP. 1657-929-2022

639,90 €

INF. 1732

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/658

EXP. 1657-896-2022

3.571,92 €

INF. 1733

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/657

EXP. 1657-895-2022

1.357,22 €

INF. 1734

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/657

EXP. 1657-895-2022

749,48 €

INF. 1735

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/666

EXP. 1657-909-2022

2.162,58 €

INF. 1736

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/666

EXP. 1657-909-2022

494,58 €

INF. 1737

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/684

EXP. 1657-930-2022

525,14 €

INF. 1739

DATA 06/10/2022

RELACIÓ F/2022/655

EXP. 1657-892-2022

13.453,60 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 81.514,41 euros de les relacions
de factures següents:
RELACIÓ

F/2022/655

13.453,60 €

RELACIÓ

F/2022/657

1.357,22 €

RELACIÓ

F/2022/657

749,48 €

RELACIÓ

F/2022/658

3.571,92 €

RELACIÓ

F/2022/662

13.285,80 €

RELACIÓ

F/2022/666

2.162,58 €

RELACIÓ

F/2022/666

494,58 €

RELACIÓ

F/2022/680

2.545,70 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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RELACIÓ

F/2022/680

1.202,74 €

RELACIÓ

F/2022/683

639,90 €

RELACIÓ

F/2022/684

525,14 €

RELACIÓ

F/2022/687

40.055,36 €

RELACIÓ

F/2022/688

1.470,39 €

L’import que s’especifica en la relació F/2022/680 i F/2022/684 és una part de la despesa total de
la relació a la que correspon.
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
24.2.- PRP 2022/994 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 333.774,00 €.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1742

DATA 06/10/2022

RELACIÓ

F/2022/677

EXP.

1657-921-2022

222.516,00 €

INF. 1743

DATA 06/10/2022

RELACIÓ

F/2022/694

EXP.

1657-941-2022

111.258,00 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 333.774,00 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/677

EXP. 1657-921-2022

222.516,00 €

F/2022/694

EXP. 1657-941-2022

111.258,00 €

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, 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, la Secretària acctal., que en dono fe.

