AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 27 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé Cirés, amb
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sra.
Dolors Bargalló Vidal.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Assisteix a la sessió el Secretari acctal., Sra. 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 2022/1057 ACCEPTACIÓ DEL MÒDUL ECONÒMIC ALS AJUNTAMENTS DELS
MUNICIPIS DE CATALUNYA ON HI HA JUTJAT DE PAU PER AL FUNCIONAMENT
D'AQUESTS ÒRGANS JUDICIALS DURANT L'ANY 2022.
Vista la Resolució JUS/1239/2022, de 27 d'abril, per la qual s'aprova l'abonament, als
ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, dels imports previstos per
l'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial per al
funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2022, publicada al DOGC núm. 8658 de 2 de
maig de 2022.
De conformitat amb l’esmentada Resolució als municipis d’entre 11.000 i 19.999 habitants li
correspon un mòdul econòmic de 5.000€, import que ha estat rebut a través de transferència de
3 d’agost de 2022.
D’acord amb el punt 5 de la resolució els ajuntaments beneficiaris d'aquestes transferències han
de trametre al Departament de Justícia el certificat que acrediti que l'import atorgat l'any 2022
s'ha pressupostat íntegrament per sufragar despeses de funcionament del jutjat de pau i que s'ha
destinat en la seva totalitat a despeses derivades de l'activitat de l'òrgan judicial durant l'any
2022 i el model de recull estadístic de l'activitat judicial realitzada durant l'any 2022. El termini
per a la presentació d'aquesta documentació de justificació finalitza el dia 2 de maig de 2023.
En virtut de quant s’ha exposat, la Regidoria de Finances, Seguretat ciutadana i Contractació
proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret
núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la concessió del mòdul econòmic per al funcionament dels jutjats de pau
durant l'any 2022 per import de 5.000€.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament
dels acords adoptats.
Tercer.- Donar trasllat a l’àrea econòmica als efectes oportuns.
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3. PRP 2022/1062 SOL·LICITUD SRA. N.S.G, EN QUÈ DEMANA AUTORIZACIÓ PER
DUR A TERME UNA DESFILADA EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2022
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S., N., en representació de les botigues Dau Moda,
Begoña Complements i S., N. – Moda Femenina, en què demana autorització per dur a terme una
desfilada al c/Vilaclosa (davant del Bombonet), de les 17.30h fins a les 18.30h, el proper dia 12
de novembre de 2022.
També demana un escenari amb dues escales i 30 cadires.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 14.10.2022 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. S., N., en representació de les botigues Dau Moda, Begoña
Complements i S., N. – Moda Femenina, en què demana autorització per dur a terme una
desfilada al c/Vilaclosa (davant del Bombonet), de les 17.30h fins a les 18.30h, el proper dia 12
de novembre de 2022.
S’acorda facilitar-los un escenari amb dues escales i 30 cadires.
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.
Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
Tenir localitzada una farmaciola
Tenir localitzats mitjans d’extinció d’incendis.
Respectar aforament total 50
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures els recorreguts d’emergència.
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 2022/1063 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE
L’AJUNTAMENT
DE
MOLLERUSSA
I
L’INSTITUT
LA
SERRA
DE
MOLLERUSSA(FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) (EXP. 1374-472022)
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L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut La Serra de Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte
del qual és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es
regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà a la Piscina Coberta Municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, sota de dependència
directa del personal professional adscrit a la Regidoria d’Esports.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques següent:


Modalitat: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball.



Alumne:
Cognoms i Nom:
Centre/LLoc:
Durada:
Dies/Horari:

Pràctiques:
Tutor/a:

Teaca, Raisa
Piscina Coberta de Mollerussa (Ajuntament de Mollerussa)
17/10/2022 a 10/03/2023
Els dimarts i dijous (16.00h a 20.00h).
Els dies i l’horari es podria veure modificat, en algun cas, si així hi estan
d’acord ambdues parts i sempre per garantir un millor desenvolupament
del projecte.
Administrativa
Gerard Nabau Puig

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació de
serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances previstes en les
instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de treball.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament
d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr. Regidor
responsable de l’Àrea d’Esports o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel
desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne proposat.

5. PRP 2022/1053 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 19 DE MARÇ
PEL CURS 22/23. PER PART DE AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 301-2022.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Rosa Maria Capell Perera, en representació de
l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra de Mollerussa en què demana poder disposar del pavelló
poliesportiu 19 de Març els dimecres de 16.45h a 17.45h durant el curs escolar 2022-2023, per
dur a terme l’extraescolar de patinatge.
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,
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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’AMPA de l’escola Pompeu Fabra de Mollerussa, disposar de la meitat de la
pista del pavelló poliesportiu 19 de Març els dimecres de 16.45h a 17.45h durant el curs escolar
2022-2023, 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
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’
incompliment.

Compensació de despeses
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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.
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.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

6. PRP 2022/1025 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 12 DE
NOVEMBRE DE 2022 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ JOVENT DE MOLLEURSSA.
EXPEDIENT 1599-292-2022
Es dóna compte de les sol·licituds presentades per Carla Molina Molló, en representació de
l’Associació Jovent de Mollerussa, en què demana poder disposar del Centre Cultural de 15:00 a
19:00 hores, per dur a terme una assemblea / reunió el dia 12 de novembre de 2022 en motiu
del Dia del Soci de l’Associació.
També sol·licita: 200 cadires, micròfons i projector
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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’Associació Jovent de Mollerussa, disposar del Centre Cultural de 15:00 a
19:00 hores, per dur a terme 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.
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.
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.

7. PRP 2022/1023 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ VERD DE LA FIRA EL DIA 12
DE NOVEMBRE DE 2022 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ JOVENT DE MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599-283-2022.
Es dóna compte de les sol·licituds presentades per Carla Molina Molló, en representació de
l’Associació Jovent de Mollerussa, en què demana poder disposar del pavelló verd de la Fira de
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Mollerussa el dia 12 de novembre de de 2022 de la tarda fins a les 05:00h, per dur a terme un
sopar i posterior festa en motiu de la trobada del Dia del Soci.
També sol·licita: punts de llum, taules i cadires per 250 persones, un petit escenari i personal de
seguretat per al Pavelló Verd.
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’Associació Jovent de Mollerussa, disposar del Pavelló Verd de la Fira de
Mollerussa el dia 12 de novembre de de 2022 de la tarda fins a les 05:00h, per a les activitats
descrites.
També l’ús del següent material: punts de llum, taules i cadires per 250 persones, un petit
escenari
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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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



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



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



La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’
incompliment.

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

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










Activitat de caràcter veïnal, associatiu, no obert al públic 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.
Prohibit fer foc al recinte sense autorització.
Tenir el recorreguts d’evacuació i les portes d’emergències lliures d’obstacles.
Tenir una farmaciola i tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
Aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C.
Respectar aforament 300 persones.
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.
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
8. PRP 2022/1015 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’UNA LLICENCIA MUNICIPAL PER AL MERCAT SETMANAL EL DIA 9
DE NOVEMBRE DE 2022 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ALBADA. EXPEDIENT 1599298-2022.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Teresa Grañó, en representació de l’Associació
Albada, en què sol·licita una parada al mercat setmanal pel dia 9 de novembre de 2022, per a
poder vendre flors de paper per col·laborar amb l’entitat Oncolleida en la compra de material per
la la unitat d’oncologia de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
També sol·licita: 2 taules i 6 cadires.
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’Associació Albada, la concessió d’una llicencia municipal al mercat
municipal pel dia 9 de novembre de 2022, per a l’activitat descrita. Proposant com a lloc
d’ubicació la parada de la Plaça de l’Ajuntament número 24, així mateix , també s’informa que
pot estar subjecte a possibles modificacions segons l’organització del mercat.
També l’ús del següent material:



2 taules
6 cadires

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








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 vianantEn 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
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9. PRP 2022/1054 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-122022
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.
En referència a la explotació de la zona blava de Mollerussa s’adjunta a l’expedient les següents
liquidacions a favor de Dornier SAU:


Liquidació de l’exercici 2021, a data 31 de desembre, per import total de 13.378,76
euros.
R E C A UD A C IÓ S E R V E I A M B IV A IN C LÒ S
T.
M ES
ENERO
FEB RER.
M A RZO
A B RIL
M A YO
JUNIO
JULIO
A GOST.
SEP TB RE.
OCTB RE.
NOVB RE.
DICB RE.



1a .Q UIN Z .
4.632,62 €
4.511,60 €
5.136,45 €
4.009,22 €
4.221,35 €
4.935,75 €
4.788,37 €
2.503,70 €
5.715,85 €
6.118,10 €
4.322,20 €
4.947,45 €
5 5 .8 4 2 ,6 6 €

2 a .Q UIN Z
T E LP A R B A N C A R IA
A C UM UL
.
K
T OT A L
AT
2.461,20 €
1.219,64 €
8.313,46 €
8.313,46 €
2.832,15 €
1.377,10 €
8.720,85 € 17.034,31€
3.157,35 €
1.681,10 €
183,05 €
10.157,95 € 27.192,26 €
3.893,70 €
1.774,21€
815,10 €
10.492,23 € 37.684,49 €
4.583,20 €
2.036,50 €
1.025,55 €
11.866,60 € 49.551,09 €
4.278,80 €
2.231,70 €
981,75 €
12.428,00 € 61.979,09 €
4.517,95 €
2.224,50 €
983,95 €
12.514,77 € 74.493,86 €
5.256,25 €
1.893,25 €
928,90 €
10.582,10 € 85.075,96 €
3.352,25 €
2.416,00 €
1.221,50 €
12.705,60 € 97.781,56 €
4.346,15 €
2.498,05 €
1.244,30 €
14.206,60 € 111.988,16 €
3.735,90 €
2.537,95 €
971,35 €
11.567,40 € 123.555,56 €
3.723,80 €
2.621,10 €
1.142,45 €
12.434,80 € 135.990,36 €
4 6 .13 8 ,7 0 € 2 4 .5 11,10 €
9 .4 9 7 ,9 0 € 13 5 .9 9 0 ,3 6 €

F ra .
2507014064
2507014148
2507014236
2507014322
2507014398
2507014478
2507014564
2507014635
2507014718
2507014810
2507014887
2507014974

F A C T UR A C IÓ S E R V E I IV A IN C LÒ S
T o t a l F ra
T OT A L
a dic io na l
FRA
( 13 0 0 0 0 0 4 0 8 )
SER VEI
EXC ED E
3 1/ 12 / 2 1
D ata
T o t a l F ra .
NT
31-01-21
10.621,42 €
10.621,42 € - 2.307,96 €
28-02-21 10.621,42 €
10.621,42 € - 1.900,57 €
31-03-21
10.621,42 €
10.621,42 € - 463,47 €
30-04-21 10.621,42 €
10.621,42 € - 129,19 €
31-05-21
10.621,42 €
2.263,64 €
12.885,06 € - 1.018,46 €
30-06-21 10.621,42 €
2.806,92 €
13.428,34 € - 1.000,34 €
31-07-21
10.621,42 €
2.806,92 €
13.428,34 € - 913,57 €
31-08-21
10.621,42 €
2.806,92 €
13.428,34 € - 2.846,24 €
30-09-21 10.621,42 €
2.806,92 €
13.428,34 € - 722,74 €
31-10-21
10.621,42 €
2.806,92 €
13.428,34 €
778,26 €
30-11-21
10.621,42 €
2.806,92 €
13.428,34 € - 1.860,94 €
31-12-21
10.621,42 €
2.806,92 €
13.428,34 € - 993,54 €
127.457,04 €
2 1.9 12 ,0 8 € 14 9 .3 6 9 ,12 € -13.378,76 €

R E S ULT A
T AC
- 2.307,96 €
- 4.208,53 €
- 4.672,00 €
4.801,19 €
5.819,65 €
6.819,99 €
- 7.733,56 €
- 10.579,80 €
- 11.302,54 €
- 10.524,28 €
- 12.385,22 €
- 13.378,76 €

Liquidació de l’exercici 2022, a data 31 de juliol, per import total de 4.559,52 euros.
RECAUDACIÓ SERVEI AMB IVA INCLÒS

FACTURACIÓ SERVEI IVA
INCLÒS

T. BANCARIA
MES
ENERO
FEBRER.
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

1a.QUINZ.
4.386,04 €
4.342,82 €
4.833,45 €
3.629,75 €
4.684,90 €
5.440,80 €
6.480,80 €
33.798,56 €

2a.QUINZ.
TELPARK
2.997,50 €
2.535,70 €
3.696,15 €
2.755,75 €
4.762,55 €
3.331,35 €
5.348,15 €
3.148,25 €
3.928,00 €
3.543,75 €
2.526,10 €
3.129,15 €
3.054,40 €
3.255,65 €
26.312,85 € 21.699,60 €

878,70 €
1.045,00 €
1.264,85 €
1.073,45 €
1.296,10 €
922,20 €
1.147,55 €
7.627,85 €

TOTAL
10.797,94 €
11.839,72 €
14.192,20 €
13.199,60 €
13.452,75 €
12.018,25 €
13.938,40 €
89.438,86 €

ACUMULAT
10.797,94 €
22.637,66 €
36.829,86 €
50.029,46 €
63.482,21 €
75.500,46 €
89.438,86 €

Fra.
2507015045
2507015120
2507015199
2507015265
2507015351
2507015428
2507015509

Data
31-01-22
28-02-22
31-03-22
30-04-22
31-05-22
30-06-22
31-07-22

Total Fra.
13.428,34 €
13.428,34 €
13.428,34 €
13.428,34 €
13.428,34 €
13.428,34 €
13.428,34 €
93.998,38 €

-

EXCEDENT
2.630,40 €
1.588,62 €
763,86 €
228,74 €
24,41 €
1.410,09 €
510,06 €
-4.559,52 €

Atès que DORNIER SAU, a data 31 de juliol de 2022, té pendent d’ingressar 129.836,44 euros
corresponent a la recaptació de l’explotació de la zona blava de Mollerussa.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar les següents factures a DORNIER, SAU
per import de 147.774,72 euros
Import
total

N. de factura

Data doc.

2507014887

30/11/2021

10.621,42

2507014810

31/10/2021

10.621,42

ES0213000004082021 31/12/2021

21.912,08

2507014974

10.621,42

31/12/2021

RESULTAT
AC
2.630,40 €
4.219,02 €
3.455,16 €
3.683,90 €
3.659,49 €
5.069,58 €
4.559,52 €
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2507015045

31/01/2022

13.428,34

2507015120

28/02/2022

13.428,34

2507015199

31/03/2022

13.428,34

2507015265

30/04/2022

13.428,34

2507015351

31/05/2022

13.428,34

2507015428

30/06/2022

13.428,34

2507015509

31/07/2022

13.428,34

TOTAL 147.774,72

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, per import total de
129.836,44 euros.
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 entre DORNIER, SAU i aquest Ajuntament,
per import total de 129.836,44 €, atès que concorren els requisits establerts en la normativa per
a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les obligacions existents amb aquest
Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR, segons el següent desglossament,

Import total

Import a
compensar

Import
pendent

N. de factura

Data doc.

2507014887

30/11/2021

10.621,42

10.621,42

0,00

2507014810

31/10/2021

10.621,42

10.621,42

0,00

ES0213000004082021 31/12/2021

21.912,08

21.912,08

0,00

2507014974

31/12/2021

10.621,42

10.621,42

0,00

2507015045

31/01/2022

13.428,34

13.428,34

0,00

2507015120

28/02/2022

13.428,34

13.428,34

0,00

2507015199

31/03/2022

13.428,34

13.428,34

0,00

2507015265

30/04/2022

13.428,34

13.428,34

0,00

2507015351

31/05/2022

13.428,34

13.428,34

0,00

2507015428

30/06/2022

13.428,34

8.918,40

4.509,94

2507015509

31/07/2022

13.428,34

0,00

13.428,34

TOTAL

147.774,72

129.836,44

17.938,28

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
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10. PRP 2022/1031 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-3-2022
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais
siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que el solar ubicat al Cr. Ricard Vinyes 3, amb referència cadastral
4202253CG2140S0001YW, propietat de la senyora Francesca Brau Codony i el senyor Enric M.
Brau Codony, amb DNI 78066382N i 40879658X, respectivament, es vol destinar a aparcament
públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament és de 1.900,00 € anuals, impostos exclosos. L’import de l’arrendament
per a l’exercici 2022 és de 2.299,00 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat al Cr. Ricard Vinyes
3, amb la senyora Francesca Brau Codony (78066382N) i el senyor Enric M. Brau Codony
(40879658X). Simultàniament disposar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent. Número operació: RC 220220012492 i RC 220220012493.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 2.299,00 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb
la mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals

Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 2.299,00 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 2.299,00 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 2.299,00 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, La senyora Francesca Brau Codony i el senyor Enric M. Brau Codony, majors d’edat,
amb DNI 78066382N i 40879658X, respectivament, domiciliats a efectes d’aquest contracte al Cr.
Ferrer i Busquets 45, 3 1 de Mollerussa (25230), com a PROPIETARIS i ARRENDADORS.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i
en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La senyora Francesca Brau Codony i el senyor Enric M. Brau Codony són propietaris del solar
ubicat al Cr. Ricard Vinyes 3 amb referència cadastral 4202253CG2140S0001YW.
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat al Cr. Ricard Vinyes 3, amb referència cadastral
4202253CG2140S0001YW, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de vehicles,
han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- La senyora Francesca Brau Codony i el senyor Enric M. Brau Codony ARRENDEN a
l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat al Cr. Ricard Vinyes 3, amb referència cadastral
4202253CG2140S0001YW, als efectes de destinar-los a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 1.900,00 € anuals, impostos exclosos. Si la durada
resulta inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
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Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com
a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer
any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del
solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en
el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
----------------------------------------------------------------------------------------------------11. PRP 2022/1032 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-4-2022
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais
siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal 6, amb referència cadastral
4409315CG2141S0001WL, propietat de Masnostre, SL, amb NIF B25539164, es vol destinar a
aparcament públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent a l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a
l’exercici 2022 és de 1.052,42 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat a la Tv. Domènec
Cardenal 6, amb l’empresa Masnostre, SL (B25539164). Simultàniament disposar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació:
RC 220220012495.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 1.052,42 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb
la mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 1.052,42 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 1.052,42 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 1.052,42 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

REUNITS:
D’una part, el senyor Jordi Pascual Torres, major d’edat, amb DNI 43728472K, domiciliat al Cr.
Major 77, de Vilanova de Bellpuig (25264), en representació de Masnostre, SL (B25539164),
domiciliada en Pl. Manuel Betrand 13 de Mollerussa (25230), com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i
en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Masnostre, SL és propietària del solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal 6,
amb referència cadastral 4409315CG2141S0001WL, gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Tv. Domènec Cardenal 6

Referència cadastral
4409315CG2141S0001WL

IBI 2022
823,45

CLA 2022
46,32

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal 6, amb referència
cadastral 4409315CG2141S0001WL, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de
vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- El senyor Jordi Pascual Torres en representació de Masnostre, SL ARRENDA a l’Excm.
Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal 6, amb referència cadastral
4409315CG2141S0001WL, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 869,77 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un
any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com
a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer
any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del
solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en
el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
----------------------------------------------------------------------------------------------------12. PRP 2022/1033 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-31-2021
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais
siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que el solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 12, amb referència cadastral
4409305CG2141S0001IL, propietat de Monancris, SL, amb NIF B25468679, es vol destinar a
aparcament públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent a l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a
l’exercici 2022 és de 744,04 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat al Cr. Ferrer i
Busquets 12, amb l’empresa Monancris, SL (B25468679). Simultàniament disposar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació:
RC 220220012490.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 744,04 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb
la mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 744,04 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 744,04 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 744,04 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’una part, la senyora Montserrat Torres Nadal, major d’edat, amb DNI 78064683S, domiciliada a
la Ronda Sant Pere, 1, de Mollerussa (25230), en representació de Monancris, SL (B25468679),
com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i
en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Monancris, SL és propietària del solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 12,
amb referència cadastral 4409305CG2141S0001IL i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Cr. Ferrer i Busquets 12

Referència cadastral
4409305CG2141S0001IL

IBI 2022
582,16

CLA 2022
32,75

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 12, amb referència
cadastral 4409305CG2141S0001IL, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de
vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- la senyora Montserrat Torres Nadal en representació de Monancris, SL ARRENDA a
l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 12, amb referència
cadastral 4409305CG2141S0001IL, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de
vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 614,91 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un
any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com
a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer
any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del
solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en
el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
----------------------------------------------------------------------------------------------------13. PRP 2022/1034 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-32-2021
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais
siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que el solar ubicat al Tv. Domènec Cardenal 8, amb referència cadastral
4409316CG2141S0001AL, propietat de Monancris, SL, amb NIF B25468679, es vol destinar a
aparcament públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent a l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a
l’exercici 2022 és de 694,78 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat a la Tv. Domènec
Cardenal 8, amb l’empresa Monancris, SL (B25468679). Simultàniament disposar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació:
RC 220220012491.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 694,78 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb
la mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 694,78 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 694,78 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 694,78 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’una part, la senyora Montserrat Torres Nadal, major d’edat, amb DNI 78064683S, domiciliada a
la Ronda Sant Pere, 1, de Mollerussa (25230), en representació de Monancris, SL (B25468679),
com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i
en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Monancris, SL és propietària del solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal 8,
amb referència cadastral 4409316CG2141S0001AL i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Tv. Domènec Cardenal 8

Referència cadastral
4409316CG2141S0001AL

IBI 2022
543,62

CLA 2022
30,58

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal 8, amb referència
cadastral 4409316CG2141S0001AL, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de
vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- la senyora Montserrat Torres Nadal en representació de Monancris, SL ARRENDA a
l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat a la Tv. Domènec Cardenal 8, amb referència
cadastral 4409316CG2141S0001AL, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de
vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 574,20 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un
any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com
a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer
any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del
solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en
el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
----------------------------------------------------------------------------------------------------14. PRP 2022/1035 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-30-2021
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais
siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que el solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 14, amb referència cadastral
4409306CG2141S0001JL, propietat de Monancris, SL, amb NIF B25468679, es vol destinar a
aparcament públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent a l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a
l’exercici 2022 és de 549,04 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat al Cr. Ferrer i
Busquets 14, amb l’empresa Monancris, SL (B25468679). Simultàniament disposar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació:
RC 220220012489.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 549,04 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb
la mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 549,04 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 549,04 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 549,04 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’una part, la senyora Montserrat Torres Nadal, major d’edat, amb DNI 78064683S, domiciliada a
la Ronda Sant Pere, 1, de Mollerussa (25230), en representació de Monancris, SL (B25468679),
com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i
en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Monancris, SL és propietària del solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 14,
amb referència cadastral 4409306CG2141S0001JL i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Cr. Ferrer i Busquets 14

Referència cadastral
4409306CG2141S0001JL

IBI 2022
429,59

CLA 2022
24,16

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 14, amb referència
cadastral 4409306CG2141S0001JL, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de
vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- la senyora Montserrat Torres Nadal en representació de Monancris, SL ARRENDA a
l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 14, amb referència
cadastral 4409306CG2141S0001JL, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de
vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 453,75 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un
any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com
a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer
any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del
solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en
el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
----------------------------------------------------------------------------------------------------15. PRP 2022/1037 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-42-2021
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais
siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que el solar ubicat a l’Av. Catalunya 26, amb referència cadastral 5009808CG2150N0001IZ,
propietat de Sokol Grupo de Inversiones, SL, amb NIF B64197247, es vol destinar a aparcament
públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent a l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a
l’exercici 2022 és de 3.253,99 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat a l’Av. Catalunya 26,
amb l’empresa Sokol Grupo de Inversiones, SL (B64197247). Simultàniament disposar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació:
RC 220220012497.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 3.253,99 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb
la mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 3.253,99 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 3.253,99 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 3.253,99 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’una part, el senyor Fernando Castelló Clemente, major d’edat, amb DNI 37615874H, domiciliat
al C/ Ferrer i Busquets 104 de Mollerussa (25230), en representació de Sokol Grupo de
Inversiones, SL (B64197247), domiciliada al C/ Diputació 437, 6 3 de Barcelona (08013), com a
PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i
en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Sokol Grupo de Inversiones, SL és propietària del solar ubicat a l’Av
Catalunya, 26, amb referència cadastral 5009808CG2150N0001IZ i gravat pels tributs i quanties
següents:
Solar
Av. Catalunya, 26

Referència cadastral
5009808CG2150N0001IZ

IBI 2022
2.546,04

CLA 2022
143,21

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a l’Av Catalunya, 26, amb referència cadastral
5009808CG2150N0001IZ, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de vehicles,
han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- El senyor Fernando Castelló Clemente en representació de Sokol Grupo de
Inversiones, SL, SLU ARRENDA a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat a l’Av
Catalunya, 26, amb referència cadastral 5009808CG2150N0001IZ, als efectes de destinar-lo a
espai d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 2.689,25 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior
a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com
a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer
any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del
solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en
el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,

L’Alcalde,

El Secretari acctal,

----------------------------------------------------------------------------------------------------16. PRP 2021/1042 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-23-2021
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais
siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que el solar ubicat a l’Av. Negrals 4, amb referència cadastral 4405101CG2140N0001DJ,
propietat de Plaursa, SA, amb NIF A25219668, es vol destinar a aparcament públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent a l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a
l’exercici 2022 és de 7.633,13 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat a l’Av. Negrals 4,
amb l’empresa Plaursa, SA (A25219668). Simultàniament disposar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació: RC
220220012494.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 7.633,13 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb
la mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 7.633,13 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 7.633,13 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 7.633,13 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’una part, el senyor Francisco Argilés Felip, major d’edat, amb DNI 40781131S, domiciliat al C/
Canigó 3, de Mollerussa (25230), en representació de Plaursa, SA amb NIF A25219668,
domiciliada en C/ Canigó 2, de Mollerussa (25230), com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i
en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Plaursa, SA és propietària del solar ubicat a l’Av. Negrals 4, amb referència
cadastral 4405101CG2140N0001DJ i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Av. Negrals 4

Referència cadastral
4405101CG2140N0001DJ

IBI 2022
5.972,42

CLA 2022
335,95

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a l’Av. Negrals 4, amb referència cadastral
4405101CG2140N0001DJ, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de vehicles,
han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- El senyor Francisco Argilés Felip en representació de Plaursa, SA ARRENDA a l’Excm.
Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat a l’Av. Negrals 4, amb referència cadastral
4405101CG2140N0001DJ, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 6.308,37 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior
a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
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a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com
a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer
any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del
solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en
el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
----------------------------------------------------------------------------------------------------17. PRP 2022/1055 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 6/2022
Vista la relació núm. 6/2022 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2 expedients i que
importa la quantitat de 2.167,23 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents del
Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que s’estableix a
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que figuren
en els expedients inclosos en la relació número 6/2022, així com la determinació del nombre de
quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en
cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, amb
determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, nombre de
quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment
dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
18. PRP 2022/1056 RELACIÓ REVISIÓ DE TAXES OAGRTL 4/2022
Vista la relació núm. 4/2022, de revisió de taxes quina recaptació està delegada a l’OAGRTL de la
Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació i que inclou 6
expedients.
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 de taxes que figuren en l’expedient inclòs en la
relació número 4/2022.
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.- Notificar el contingut essencial d’aquest acord 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 de revisió, nova liquidació si així procedeix i terminis
de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
19. PRP 2022/1058 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 19/2022.
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 19/2022, que inclou 14 expedients i que importa la
quantitat 2.304,51 €.
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.
20. PRP 2022/1059 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-112022

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari com en
executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per
aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el
disposat en l’article 71 LGT.
Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant de
qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic.
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute
tributari en els següents termes:
Atès que SAREB SA té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a contribucions especials i
plusvàlues per import de 3.169,45 €.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar la devolució d’ingressos aprovada per
la Junta de Govern amb data 16-01-2020 a SAREB SA per import de 2.173,54 €.
Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent
desglossament:
Pendent ingressar:
Núm LID
Objecte tributari

Principal

Recàrrec
extemporani

Recàrrec
executiu

TOTAL

2116000628

CR BARCELONA 6 Esc:1
Pis:03 Pta:01

330,61

0,00

16,53

347,14

2161000062

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:01 Pta:01

61,35

0,00

3,07

64,42

2161000063

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:01 Pta:02 2

67,67

0,00

3,38

71,05

2161000064

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:01 Pta:03

43,24

0,00

2,16

45,40

2161000066

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:02 Pta:01

66,20

0,00

3,31

69,51

2161000067

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:02 Pta:02

71,94

0,00

3,60

75,54

2161000068

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:02 Pta:03

62,74

0,00

3,14

65,88

2161000070

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:02 Pta:05

65,06

0,00

3,25

68,31

2161000071

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:02 Pta:06

68,73

0,00

3,44

72,17
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2161000072

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:00 Pta:01

36,04

0,00

1,80

37,84

2161000073

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:00 Pta:02

40,27

0,00

2,01

42,28

2161000074

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:00 Pta:03

39,17

0,00

1,96

41,13

2161000075

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:00 Pta:04

39,17

0,00

1,96

41,13

2161000076

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:00 Pta:05

42,99

0,00

2,15

45,14

2161000077

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:00 Pta:06

28,02

0,00

1,40

29,42

2161000078

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:01 Pta:01

39,09

0,00

1,95

41,04

2161000079

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:01 Pta:02

37,41

0,00

1,87

39,28

2161000080

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:01 Pta:03

39,01

0,00

1,95

40,96

2161000081

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:01 Pta:04

39,01

0,00

1,95

40,96

2161000082

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:01 Pta:05

37,78

0,00

1,89

39,67

2161000083

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:01 Pta:06

39,05

0,00

1,95

41,00

2161000084

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:02 Pta:01

44,14

0,00

2,21

46,35

2161000085

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:02 Pta:02

41,53

0,00

2,08

43,61

2161000086

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:02 Pta:03

38,96

0,00

1,95

40,91

2161000087

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:02 Pta:04

38,96

0,00

1,95

40,91

2161000088

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:02 Pta:05

40,19

0,00

2,01

42,20

2161000089

CR PRESIDENT MACIA 16

41,93

0,00

2,10

44,03

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es:B Pis:02 Pta:06
2161000090

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:03 Pta:01

66,86

0,00

3,34

70,20

2161000091

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:03 Pta:02

62,26

0,00

3,11

65,37

2161000092

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:03 Pta:03

91,16

0,00

4,56

95,72

2161000093

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:B Pis:03 Pta:04

96,78

0,00

4,84

101,62

2161000094

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:00 Pta:01

28,46

0,00

1,42

29,88

2161000095

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:00 Pta:02

27,19

0,00

1,36

28,55

2161000096

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:00 Pta:03

42,99

0,00

2,15

45,14

2161000097

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:00 Pta:04

28,09

0,00

1,40

29,49

2161000098

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:00 Pta:05

42,63

0,00

2,13

44,76

2161000099

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:00 Pta:06

34,82

0,00

1,74

36,56

2161000100

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:01 Pta:01

58,96

0,00

2,95

61,91

2161000101

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:01 Pta:02

42,99

0,00

2,15

45,14

2161000102

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:01 Pta:03

28,06

0,00

1,40

29,46

2161000103

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:01 Pta:04

42,47

0,00

2,12

44,59

2161000104

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:01 Pta:05

49,95

0,00

2,50

52,45

2161000105

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:02 Pta:01

67,50

0,00

3,38

70,88

2161000106

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:02 Pta:02

42,99

0,00

2,15

45,14
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2161000107

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:02 Pta:03

27,98

0,00

1,40

29,38

2161000108

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:02 Pta:04

42,47

0,00

2,12

44,59

2161000109

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:02 Pta:05

59,36

0,00

2,97

62,33

2161000110

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:03 Pta:01

93,72

0,00

4,69

98,41

2161000111

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:03 Pta:02

82,90

0,00

4,15

87,05

2161000112

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:03 Pta:03

85,42

0,00

4,27

89,69

2161000113

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:C Pis:03 Pta:04

91,77

0,00

4,59

96,36

2161000069

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:02 Pta:04

27,77

0,00

1,39

29,16

2161000285

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:00 Pta:01

62,94

0,00

3,15

66,09

2161000065

CR PRESIDENT MACIA 16
Es:A Pis:01 Pta:04

49,76

0,00

2,49

52,25

TOTAL

3.018,51

0,00

150,94

3.169,45

Pendent pagar:
Concepte

Data acord JG

Devolució d’ingressos

16-01-2020

Import
2.173,54

TOTALS
A compensar:
Pendent ingressar
3.169,45

Pendent pagar
2.173,54

A compensar
2.173,54

Import LID pendent
995,91

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.
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Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre SAREB SA i aquest
Ajuntament, per import total de 2.173,54 €, 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,

Núm LID
2116000628
2161000062
2161000063
2161000064
2161000066
2161000067
2161000068
2161000070
2161000071
2161000072
2161000073
2161000074
2161000075
2161000076
2161000077
2161000078
2161000079
2161000080
2161000081
2161000082
2161000083
2161000084
2161000085
2161000086
2161000087
2161000088
2161000089
2161000090
2161000091
2161000092
2161000093
2161000094
2161000095
2161000096
2161000097
2161000098
2161000099
2161000100
2161000101
2161000102
2161000103
2161000104
2161000105
2161000106
2161000107

Import liquidacions
Import a
Rec.
Rec.
Rec.
TOTAL
Principal
ext
exec
ext
330,6 0,00 16,53
347,14
330,6 0,00
1
1
61,35 0,00 3,07
64,42
61,35 0,00
67,67 0,00 3,38
71,05
67,67 0,00
43,24 0,00 2,16
45,40
43,24 0,00
66,20 0,00 3,31
69,51
66,20 0,00
71,94 0,00 3,60
75,54
71,94 0,00
62,74 0,00 3,14
65,88
62,74 0,00
65,06 0,00 3,25
68,31
65,06 0,00
68,73 0,00 3,44
72,17
68,73 0,00
36,04 0,00 1,80
37,84
36,04 0,00
40,27 0,00 2,01
42,28
40,27 0,00
39,17 0,00 1,96
41,13
39,17 0,00
39,17 0,00 1,96
41,13
39,17 0,00
42,99 0,00 2,15
45,14
42,99 0,00
28,02 0,00 1,40
29,42
28,02 0,00
39,09 0,00 1,95
41,04
39,09 0,00
37,41 0,00 1,87
39,28
37,41 0,00
39,01 0,00 1,95
40,96
39,01 0,00
39,01 0,00 1,95
40,96
39,01 0,00
37,78 0,00 1,89
39,67
37,78 0,00
39,05 0,00 1,95
41,00
39,05 0,00
44,14 0,00 2,21
46,35
44,14 0,00
41,53 0,00 2,08
43,61
41,53 0,00
38,96 0,00 1,95
40,91
38,96 0,00
38,96 0,00 1,95
40,91
38,96 0,00
40,19 0,00 2,01
42,20
40,19 0,00
41,93 0,00 2,10
44,03
41,93 0,00
66,86 0,00 3,34
70,20
66,86 0,00
62,26 0,00 3,11
65,37
62,26 0,00
91,16 0,00 4,56
95,72
91,16 0,00
96,78 0,00 4,84
101,62
96,78 0,00
28,46 0,00 1,42
29,88
28,46 0,00
27,19 0,00 1,36
28,55
27,19 0,00
42,99 0,00 2,15
45,14
42,99 0,00
28,09 0,00 1,40
29,49
28,09 0,00
42,63 0,00 2,13
44,76
42,63 0,00
34,82 0,00 1,74
36,56
34,82 0,00
58,96 0,00 2,95
61,91
8,54 0,00
42,99 0,00 2,15
45,14
28,06 0,00 1,40
29,46
42,47 0,00 2,12
44,59
49,95 0,00 2,50
52,45
67,50 0,00 3,38
70,88
42,99 0,00 2,15
45,14
27,98 0,00 1,40
29,38

Principal

compensar
Import pendent
Rec.
Rec.
Rec.
Total
Principal
exec
ext
exec
16,53
347,14
0,00 0,00
0,00
3,07
3,38
2,16
3,31
3,60
3,14
3,25
3,44
1,80
2,01
1,96
1,96
2,15
1,40
1,95
1,87
1,95
1,95
1,89
1,95
2,21
2,08
1,95
1,95
2,01
2,10
3,34
3,11
4,56
4,84
1,42
1,36
2,15
1,40
2,13
1,74
0,43

64,42
71,05
45,40
69,51
75,54
65,88
68,31
72,17
37,84
42,28
41,13
41,13
45,14
29,42
41,04
39,28
40,96
40,96
39,67
41,00
46,35
43,61
40,91
40,91
42,20
44,03
70,20
65,37
95,72
101,62
29,88
28,55
45,14
29,49
44,76
36,56
8,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,42
42,99
28,06
42,47
49,95
67,50
42,99
27,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,52
2,15
1,40
2,12
2,50
3,38
2,15
1,40

Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,94
45,14
29,46
44,59
52,45
70,88
45,14
29,38
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2161000108
42,47
2161000109
59,36
2161000110
93,72
2161000111
82,90
2161000112
85,42
2161000113
91,77
2161000069
27,77
2161000285
62,94
2161000065
49,76
TOTAL 3.018,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,12
44,59
2,97
62,33
4,69
98,41
4,15
87,05
4,27
89,69
4,59
96,36
1,39
29,16
3,15
66,09
2,49
52,25
150,94 3.169,45

2.070,04 0,00 103,50 2.173,54

42,47
59,36
93,72
82,90
85,42
91,77
27,77
62,94
49,76
948,47

0,00
2,12
44,59
0,00
2,97
62,33
0,00
4,69
98,41
0,00
4,15
87,05
0,00
4,27
89,69
0,00
4,59
96,36
0,00
1,39
29,16
0,00
3,15
66,09
0,00
2,49
52,25
0,00 47,44 995,91

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.
21. PRP 2022/1060 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
XURRERIA SR. MARB, EXP. 2334-451-2022

D’OCUPACIÓ

DE

VIA

PÚBLICA,

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. R.B., M.A., demanant autorització municipal
per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, i
a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern adopta els següents
ACORDS:
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: R.B., M.A.
Nom Comercial: Xurreria
Ubicació: Av. del Canal – Ctra. Miralcamp
Metres lineals: 3 ml
Període autoritzat: de novembre de 2022 a febrer de 2023
Núm. Expedient: 2334-451-2022

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

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 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 els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
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Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19.
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a
nivell del sòl.
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.- 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.
22. PRP 2022/1064 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 7/2022
Vista la relació núm. 7/2022 de devolució d’ingressos, que inclou 5 expedients i que importa la
quantitat de 5.816,96 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos que figuren en els expedients inclosos en la relació
número 7/2022, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva.
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.Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
23. PRP 2022/1065 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-132022
Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública, tant en període voluntari com en
executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per
aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el
disposat en l’article 71 LGT.
Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant de
qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic.
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute
tributari en els següents termes:
Circuit Urgellenc, SA té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a cànon d’ús sala i
equipaments del centre cultural per import de 9.987,50 €.
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L’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar factures emeses per Circuit Urgellenc, SA per
import de 7.777,72 €.
Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent
desglossament:
Pendent ingressar:
Núm LID

Concepte

Període

TOTAL

2009000004

Cànon d’ús sala Centre Cultural

½ març i desembre 2020

2209000008

Cànon d’ús sala Centre Cultural

gener a desembre 2021

5.100,00

2209000009

Cànon d’ús sala Centre Cultural

gener a octubre 2022

4.250,00

637,50

TOTAL

9.987,50

Pendent pagar:
Data factura

Núm. factura

Import factura

25-05-2020

F/2020/2717

302,50

14-12-2020

F/2020/4699

3.025,00

13-01-2021

F/2020/145

91,96

11-02-2021

F/2021/504

399,99

19-03-2021

F/2021/1102

399,99

08-04-2021

F/2021/1335

399,99

Data factura

Núm. factura

26-08-2021

F/2021/3040

28-07-2022

F/2022/2924

Import factura
1.393,92
1.764,37
TOTALS

7.777,72

A compensar:
Pendent ingressar
9.987,50

Pendent pagar
7.777,72

A compensar

Import LID pendent

7.777,72

2.209,78

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) 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.
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L’article 26.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora d’Hisenda Local, estableix que quan per causes no imputables al subjecte passiu,
el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic
no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
En base a tot això, la Junta de Govern adopta el següent ACORDS:
Primer.- Anul·lar les liquidacions del període del 15 de març de 2020 al novembre del 2020 per
import total de 3.612,50 €.
Segon.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre Circuit Urgellenc, SA i
aquest Ajuntament, per import total de 7.777,72 €, 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.
Tercer.- Notificar a l’obligat tributari perquè procedeixi al pagament del cànon pendent exigible
per import de 2.209,78 €. Per tal de facilitar el seu pagament podreu realitzar l’ingrés al compte
corrent del Banc Santander ES48-0049-0593-8727-1446-1907.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Cinqué.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
24. PRP 2022/1028 SOL·LICITUD D’E. S. P., PER A LA CONCESSIÓ
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 743 FILA 3ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

DRETS

S’examina la petició presentada per S.P., E., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre el nínxol núm. 743 fila 3ª 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 els nínxols 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

743

S.P., E.

220,14 €

7,39 €

3ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament
del títol acreditatiu.
25. PRP 2022/1043 OFERIMENT DEL SR. R. C. F., ADQUISICIÓ DELS DRETS
FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.004 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. C.F., R. (fill) que actua també en nom de C.F., R. (pare,
difunt), en què ofereix a l’Ajuntament l’adquisició dels drets del nínxol núm. 1.004 fila 4ª del
Cementiri Municipal.
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Vist l’informe d’intervenció 1811-20-10-2022.
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 C.R., F. el nínxol núm. 1.004 fila 4ª
del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals vigents.
Segon.-Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per import de 22,01€.
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.

26. PRP 2022/1001 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-42-2022
Examinada la sol·licitud presentada per R.C., 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: R.C., J.
Núm. targeta: 25137-2022-00036-6088E
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 10/2027
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
27. PRP 2022/1002 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-43-2022
Examinada la sol·licitud presentada per R.S., A.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
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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: R.S., A.J.
Núm. targeta: 25137-2022-00035-7876H
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 9/2025
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
28. PRP 2022/1046 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-45-2022
Examinada la sol·licitud presentada per G.A., C. 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: G.A., C.
Núm. targeta: 25137-2022-00037-8925G
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 10/2032
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
29. PRP 2022/1047 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-46-2022
Examinada la sol·licitud presentada per J.M., M. per a obtenir una targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat.
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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: J.M., M.
Núm. targeta: 25137-2022-00038-4377P
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 10/2027
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
30.

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:
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:
30.1.- PRP 2022/1067
CÒMPUT DE DIES DE VACANCES, AGENT DE POLICIA LOCAL
QUE S’INCORPORA AL SERVEI ACTIU PROVINENT D’UNA SITUACIÓ DE IT.
Mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), va tenir entrada en data 27-05-2022 Registre
núm. 2022-7577 una sol·licitud de l’agent de Policia Local Sr. P.C., C.. En la qual sol·licita
“Sol.licito poder fer els 3 dies pendents els dies 10, 11 i 12 de juny de 2022”

Vis l’informe de data 17 de juny de 2022, emès pels comandaments de la Policia Local, que en
resum manifesta “Revisada la seva sol·licitud i les vacances pendents realitzades es comprova
que ja ha gaudit de les vacances corresponents als anys 2020 i 2021, entre els mesos de febrer i
maig, ajustant-se als períodes concedits i gaudits”
Vist l’informe de Secretari acctal. núm.132/2022 de 27 d’octubre
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Atès que queda acreditat que, d’acord amb el sintema horari Q5, ha realitzat les vacances que
legalment le corresponen.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Desestimar íntegrament la sol·licitud del Sr. P.C., C..
Segon. Notificar aquest acord als comandaments de la Policia Local i àrea de Recursos Humans
als efectes oportuns.
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. P.C., C., amb l’oferiment dels recursos adients.
30.2.- PRP 2022/1168
ADSCRIPCIÓ D'HABITATGES AL FONS D'HABITATGE DE
LLOGUER DESTINAT A POLITIQUES SOCIALS. HABITATGES CAIXABANK.
La Junta de Govern en sessió 11 de novembre de 2021 va acordar l’adhesió al programa d’ajuts
previst per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinat a les entitats que integren
l’administració local de Catalunya.
Aquest programa de l’Agència d’Habitatge de Catalunya pretén contribuir al finançament de les
entitats locals per despeses de lloguers o contraprestacions dels contractes de lloguer o cessió
d’ús dels habitatges que formen part del Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials,
per tal de prevenir situacions d’exclusió residencial
Atès que la Junta de Govern en sessió 23 de maig de 2019 va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Mollerussa i CaixaBank/BuildingCenter per a la cessió de dos habitatges per
destinar-los a lloguer assequible i que consten a l’annex del contracte d’usdefruit signat en data
16 de desembre de 2019.Els habitatges cedits per CaixaBank/BuildingCenter són :
1.
C. Onze de Setembre 42, 1r pis.
2.
P. La Salle, 14, baixos 8.
Vist l’informe emès pels responsables del Departament d’Habitatge de l’Ajuntament
Atès que és considera oportú l’adscripció dels citats habitatges al Fons d’Habitatges de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, per tal de rebre ajuts econòmics.
Es pet tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’adscripció dels habitatges cedits per CAIXABANK/BUILDING CENTER, situats a
C/ Onze de Setembre 42, 1r pis. i Pg. La Salle, 14, baixos 8 de Mollerussa, al Fons d’Habitatge
de lloguer destinat a polítiques socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Segon. Notificar aquest acord a l’àrea d’Habitatge als efectes oportuns.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
30.3.- PRP 2022/1022 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS ACTIVITAT
D’INFORMÀTICA GRUP 2, PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN (SÈNIOR) DE
MOLLERUSSA - CURS 2022-2023.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de realització de tallers formatius en
noves tecnologies: curs d’activitat informàtica mitjà i avançat per les persones usuàries del Casal
Municipal de la Gent Gran (sènior) de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV-85311100-3
“Servicios de benestar social proporcionados a ancianos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de CENTRE
D’ESTUDIS PLA D’URGELL SCCL amb el CIF F25425158, la qual declara que disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
L’ACTIVITAT D’INFORMÀTICA GRUP 2, PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MOLLERUSSA -CURS 2022-2023. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de CENTRE D'ESTUDIS
PLA D'URGELL SCCL amb el CIF: F25425158 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 3.080,00 € (Exempt d’ IVA).
Desglossament del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 02/11/2022 - 31/12/2022
Anualitat 2023: 01/01/2023 – 22/06/2023

616,00 euros
2.464,00 euros

RC 220220016332

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglossament
de preus unitaris que consta a l’expedient, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis
que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització
si no s’esgota el preu del contracte.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix del 08/11/2022 fins el 15/06/2023.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
30.4.- PRP 2022/1069 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 61.454,58 €.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1782

DATA 19/10/2022

RELACIÓ F/2022/2054

EXP. 1657-119-2022

7.260,00 €

INF. 1816

DATA 20/10/2022

RELACIÓ F/2022/723

EXP. 1657-974-2022

363,00 €

INF. 1839

DATA 21/10/2022

RELACIÓ F/2022/702

EXP. 1657-949-2022

45,92 €

INF. 1849

DATA 24/10/2022

RELACIÓ F/2022/659

EXP. 1657-897-2022

11.930,60 €

INF. 1856

DATA 24/10/2022

RELACIÓ F/2022/727

EXP. 1657-978-2022

1.363,07 €

INF. 1857

DATA 24/10/2022

RELACIÓ F/2022/727

EXP. 1657-978-2022

135,52 €

INF. 1860

DATA 24/10/2022

RELACIÓ F/2022/553

EXP. 1657-767-2022

2.314,29 €

INF. 1867

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/733

EXP. 1657-986-2022

22.020,00 €

INF. 1868

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/732

EXP. 1657-984-2022

2.541,00 €

INF. 1870

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/724

EXP. 1657-984-2022

430,76 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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INF. 1871

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/724

EXP. 1657-984-2022

301,29 €

INF. 1872

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/719

EXP. 1657-970-2022

242,00 €

INF. 1873

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/719

EXP. 1657-970-2022

745,61 €

INF. 1876

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/717

EXP. 1657-966-2022

91,60 €

INF. 1877

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/717

EXP. 1657-966-2022

484,00 €

INF. 1884

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/712

EXP. 1657-961-2022

479,75 €

INF. 1885

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/712

EXP. 1657-961-2022

1.821,75 €

INF. 1886

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/709

EXP. 1657-958-2022

1.322,81 €

INF. 1887

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/709

EXP. 1657-958-2022

337,27 €

INF. 1888

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/709

EXP. 1657-958-2022

142,34 €

INF. 1889

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/699

EXP. 1657-946-2022

536,06 €

INF. 1890

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/699

EXP. 1657-946-2022

583,22 €

INF. 1891

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/678

EXP. 1657-924-2022

105,17 €

INF. 1893

DATA 26/10/2022

RELACIÓ F/2022/582

EXP. 1657-806-2022

126,37 €

INF. 1894

DATA 27/10/2022

RELACIÓ F/2022/528

EXP. 1657-737-2022

1.754,97 €

INF. 1895

DATA 27/10/2022

RELACIÓ F/2022/528

EXP. 1657-737-2022

388,30 €

INF. 1897

DATA 27/10/2022

RELACIÓ F/2022/528

EXP. 1657-737-2022

INF. 1898

DATA 27/10/2022

RELACIÓ F/2022/747

EXP. 1657-1004-2022

2.500,00 €

INF. 1899

DATA 27/10/2022

RELACIÓ F/2022/747

EXP. 1657-1004-2022

390,65 €

INF. 1900

DATA 27/10/2022

RELACIÓ F/2022/747

EXP. 1657-1004-2022

467,06 €

INF. 1909

DATA 27/10/2022

RELACIÓ F/2022/685

EXP. 1657-931-2022

145,20 €

85,00 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de
relacions de factures següents:
F/2022/2054

7.260,00 €

F/2022/528

1.754,97 €

F/2022/528

388,30 €

F/2022/528

85,00 €

F/2022/553

2.314,29 €

F/2022/582

126,37 €

F/2022/659

11.930,60 €

F/2022/678

105,17 €

F/2022/685

145,20 €

F/2022/699

536,06 €

F/2022/699

583,22 €

F/2022/702

45,92 €

F/2022/709

1.322,81 €

F/2022/709

337,27 €

F/2022/709

142,34 €

F/2022/712

479,75 €

61.454,48 euros de les
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F/2022/712

1.821,75 €

F/2022/717

91,60 €

F/2022/717

484,00 €

F/2022/719

242,00 €

F/2022/719

745,61 €

F/2022/723

363,00 €

F/2022/724

430,76 €

F/2022/724

301,29 €

F/2022/727

1.363,07 €

F/2022/727

135,52 €

F/2022/732

2.541,00 €

F/2022/733

22.020,00 €

F/2022/747

2.500,00 €

F/2022/747

390,65 €

F/2022/747

467,06 €

L’import que s’especifica en les relacions F/2022/723, F/2022/702, F/2022/717, F/2022/717
F/2022/685, 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.

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

