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ACTA 2020/01
A la ciutat de Mollerussa, el dia 30 de gener de dos mil vint. Essent les vint-i-una hores, es
reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública i
ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà
(Grup JxCAT-JUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019 (11/2019).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 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 a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
11/2019 celebrada el dia 28 de desembre de 2019. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=13.0&end
sAt=22.0
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2019 (12/2019).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 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 a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
12/2019 celebrada el dia 30 de desembre de 2019. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
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introduir-hi cap esmena.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=22.0&end
sAt=34.0
03.- INFORME DE L’ALCALDIA.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=34.0&end
sAt=523.0
04.-APROVAR LA CANDIDATURA DEL GOVERN LOCAL PER PARTICIPAR A LA
CONVOCATÒRIA DE RENOVACIÓ DEL RECONEIXEMENT COM A CIUTAT AMIGA DE LA
INFÀNCIA.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa de Règim Intern i Acció Social Ordinària en la sessió celebrada
el dia 27 de gener de 2020, amb el contingut següent:
La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, liderada per UNICEF Comitè Espanyol, té
com a objectiu general promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen
(ONU,1989), ratificada pel nostre país el 1990, en l’àmbit dels Governs Locals.
Ciutats Amigues de la Infància té com a visió que tot nen, nena i adolescent gaudeixi de
la seva infantesa i adolescència i desenvolupi tot el seu potencial per mitjà de la realització
igualitària dels seus drets, a les ciutats i comunitats on resideixen. Amb la finalitat de fer
realitat aquesta visió, el governs locals i els seus socis n’identifiquen les metes (resultats) en
les cinc esferes d’objectius generals, que recullen els drets contemplats a la Convenció sobre
els Drets del Nen. D’aquesta manera una ciutat o comunitat compta amb una governança
amiga de la infància, en treballar per aconseguir aquests objectius.
1. Cada nen, nena i adolescent es valorat, respectat i tractat justament a les seves
comunitats.
2. Les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena s’escolten i es consideren en les
normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que les
afecten.
3. Tots els nens i les nenes tenen accés a serveis essencials de qualitat.
4. Tots els nens i les nenes viuen en entorns nets i segurs.
5. Tots els nens i les nenes tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.
Ciutats Amigues de la Infància s’inicià a Espanya l’any 2001 i compta amb el suport del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) i l’Institut Universitari UAM-UNICEF de Necessitats i Drets de la Infància i
l’Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol.
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Per mitjà del Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Espanyol en
destaca aquells governs locals compromesos amb els cinc objectius de drets anteriors, que
apliquen en l’àmbit local un model de gestió enfocats als drets del nen, i que ho fan
mitjançant un sistema de governança que afavoreix la coordinació interna i externa, que
promogui i generi mitjans reals de participació infantil i adolescent i que compti amb una
estratègia a llarg termini per incorporar la infància i adolescència en el centre de les
polítiques i accions impulsades des dels governs locals.
UNICEF Comitè Espanyol en determinarà l’atorgament del reconeixement d’acord amb el que
s’estableix en les bases del reconeixement 2019-2020.
Considerant que Ciutats Amigues de la Infància i el reconeixement de Ciutat Amiga de la
Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular;
considerant, a més, que el nostre municipi compleix els requisits estipulats en les bases de la
convocatòria oberta per UNICEF Comitè Espanyol; i manifestant la nostra voluntat de
contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen en la
nostra localitat:
Per això, proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a l’obtenció de la
Renovació del Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; així com comptar amb el
seu posterior suport i col·laboració per al desenvolupament, la millora continuada i la
innovació de les polítiques de la infància i adolescència a la nostra localitat.
Segon.- Comunicar el present acord a UNICEF.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=523.0&en
dsAt=583.0
05.- RATIFICACIÓ ACORD DE L’APROVACIÓ DEL 3r PLA INTERN D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, 2020-2023
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa de Règim Intern i Acció Social Ordinària en la sessió celebrada
el dia 27 de gener de 2020, amb el contingut següent:
Atès que la Junta de Govern, en sessió del dia 19 de desembre de 2019 va adoptar els
acords següents:
Primer. Aprovar el 3r Pla intern d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de
Mollerussa (2020-2023) elaborat en compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes i de la Disposició Addicional 7a DEL RDLEG 5/2015,
de 30 d’octubre, per qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bà sic de l’Empleat Públic
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(TREBEP).
Segon. Implementar, executar i avaluar el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament
de Mollerussa durant el pròxim període 2020-2023.
Tercer. Aprovar i autoritzar l’assignació de les responsabilitats i funcions del professional
tècnic referent d’igualtat i dona:
- Revisar les mesures dutes a terme en el II Pla intern d’igualtat d’oportunitats de
l’Ajuntament de Mollerussa 2016-2019.
- Realitzar un diagnosi de la situació actual efectiva entre dones i homes a l’Ajuntament de
Mollerussa, en comparativa amb les dades inicial de l’any 2016-2019.
- Elaborar el III Pla intern d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Mollerussa 20202023.
- Coordinar, implementar, executar i avaluar les mesures establertes en el III Pla intern
d’igualtat pel període 2020-2023.
- Supervisar la implementació, execució, seguiment i avaluació de les accions incloses en el
Pla local d’igualtat d’oportunitats de Mollerussa, període 2018-2023.
- Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la
perspectiva de gènere en l’ens local.
- Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones del municipi, comptant
amb la col·laboració del teixit associatiu.
Quart. Donar trasllat d’aquests acords als Serveis municipals competents per al seu
compliment i observança.
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel
desplegament dels acords adoptats i per a fer-los efectius.
Atès que l’any 2016 es va definir el II Pla intern d’igualtat d’oportunitats 2016-2019, adreçat
al personal de l’administració local amb una vigència de tres anys i aprovat pel Ple Ordinari
de l’Ajuntament de Mollerussa, en la sessió de l’1 de juny del 2017.
Amb data 7 d’agost de 2017 es certifica per la Direcció General de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya al Registre públic de Plans d’igualtat el
2n Pla intern d’igualtat d’oportunitats amb vigència de 01/06/2017 a 31/12/2019.
Amb el II Pla intern, l’Ajuntament de Mollerussa va donar resposta a la Llei orgànica
3/2007, del 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes i a la disposició
addicional 7a del RDLEG 5/2015, del 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), en què s’hi esmenta l’obligació de les
administracions públiques d’adoptar plans d’igualtat, amb l’objectiu de garantir la paritat de
condicions a l’organització.
Una vegada elaborat el document de seguiment i avaluació de la implementació de les
accions dutes a terme del II Pla intern d’igualtat a l’Ajuntament de Mollerussa i de les accions
municipals, i segons el marc jurídic vigent, Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, que en l’article 6 del capítol II. Competències i organització
administrativa, assigna les funcions dels ens local de Catalunya i, alhora, es preveu que les

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

administracions locals han d’adaptar els seu plans a la normativa vigent, o bé elaborar el
primer pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal municipal.
L’Ajuntament de Mollerussa, amb el 3n Pla intern preveu el desplegament d’aquelles accions
no realitzades en el període 2016-2019 i la incorporació de noves mesures i accions acord
amb els resultats obtinguts en l’anàlisi de seguiment i avaluació del 2n Pla intern d’igualtat
d’oportunitats.
Atès l’interès i la conveniència apreciats, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019,
relatiu a l’aprovació el 3n Pla intern d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de
Mollerussa (2020-2023) elaborat en compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes i de la Disposició Addicional 7a DEL RDLEG 5/2015,
de 30 d’octubre, per qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP).
Segon. Comunicar el present acord a totes les persones interessades, regidories i personal
municipal de l’Ajuntament de Mollerussa.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=583.0&en
dsAt=907.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06.- RATIFICACIÓ ACORD DE L’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PROTOCOL
SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI.

DE

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa de Règim Intern i Acció Social Ordinària en la sessió celebrada
el dia 27 de gener de 2020, amb el contingut següent:

Atès que la Junta de Govern, en sessió del dia 19 de desembre de 2019 va adoptar els
acords següents:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns
d’oci i, d’aquesta manera, fer un pas més enllà en la lluita contra la violència masclista, per
prevenir les violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i
indemnitat sexuals quedi impune.
Segon.- Autoritzar la col·laboració i coordinació amb la resta d’actors, serveis i institucions
implicats en les activitats d’oci i destinar els màxim de recursos i esforços de què es disposi
per prevenir i eradicar les violències sexuals a Mollerussa.
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Segon. Informar que, segons consta en l’acord de l’adhesió al Protocol, es procedirà
a:
1. Fer-ne difusió en entorns d’oci públic i entorns d’oci privat a través de campanyes
d’informació i sensibilització adreçades a la ciutadania.
2. Donar a conèixer el Protocol als propietaris d’establiments d’oci nocturn així com
empreses promotores d’oci nocturn.
3. Incorporar informació sobre violències sexuals en les xerrades als centre escolars.
4. I, totes aquelles actuacions en relació amb les persones implicades en episodis de
violències sexuals i en matèria de seguretat que preveu el Protocol de seguretat
contra les violències sexuals en entorns d’oci
Tercer. Facultar la Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester per fer efectius
aquests acords i dur a terme les accions previstes per al seu desenvolupament.
Quart.- Trametre l’expedient o documentació preceptiva al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que amb l’aprovació, a data 21 de desembre de 2018, en el Ple Extraordinari el I Pla
local d’igualtat d’oportunitats de Mollerussa 2018-2023. La Regidoria de Règim Intern i
Igualtat de l’Ajuntament de Mollerussa, conjuntament amb l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, van
impulsar la Taula d’Igualtat formada per entitats, institucions i agents socials de Mollerussa
per aconseguir una ciutat lliure de violència de gènere.
La Taula d’Igualtat va elaborar el Protocol d’actuació davant d’agressions sexistes de
Mollerussa, que pretén ser una eina per a les persones responsables i col·laboradores de les
festes de Mollerussa, aprovat en el Ple Ordinari a data 28/03/2019. Aquest protocol va donar
a conèixer durant les festes d’oci nocturnes de la Festa Major de Mollerussa el mes de Maig
de 2019.
A posterior, el 25 de juliol del 2019 es va signar un acord entre el Departament d’Interior i
els Ajuntament de Besalú, Mollerussa, Vic, Borrassà i Ripoll per a la subscripció d’un acord
d’adhesió al Protocol de seguretat contra les violència sexuals en entorns d’oci de la
Generalitat de Catalunya.
Atès l’interès i la conveniència apreciats, i a efectes d’harmonitzar la gestió les accions que
se’n deriven, per tal de garantir el compromís en la lluita contra les violències sexuals a
Mollerussa, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019,
relatiu a l’aprovació de l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en
entorns d’oci i, d’aquesta manera, fer un pas més enllà en la lluita contra la violència
masclista, per prevenir les violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti contra la
llibertat i indemnitat sexuals quedi impune.
Segon. Comunicar el present acord a totes les persones interessades.
Tercer. Publicar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=907.0&en
dsAt=1125.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

07.-MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS SUBd-9b, SUBd11 I DEL SISTEMA VIARI EN SÒL NO URBANITZABLE DEL PAS D’INSTAL·LACIONS.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa d’Urbanisme en la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2020,
amb el contingut següent:

i.

En data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En la data 29 de
juny de 2009 l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents, van ser publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la seva executivitat
immediata.

ii.

En data 11 de juliol de 2019, la tècnica municipal Aroa Guardiola Franci, arquitecta del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de
Mollerussa, en el seu informe relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres 30/2019
“Projecte d’execució de les instal·lacions de gas natural a la indústria Paperera del
Principado SA – PAPRINSA”, sol·licitat pel Departament d’Empresa i Coneixement
(instal·lació que motiva la modificació de POUM objecte del present informe), feia
constar el següent:
“/.../ 5. Pel que fa al tram situat en sòl urbanitzable delimitat, segons l’article 53 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya modificat per la Llei 3/2012, en els
terrenys compresos en sectors de planejament urbanístics derivat només es poden
autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i
el planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de
reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de
l’actuació urbanística que els afecta.
Després de les converses pertinents amb la CTU de Lleida, es va considerar que la
instal·lació de la xarxa de gas natural no era un dels usos admesos per aquest tipus de
sòl, i per tant calia procedir a modificar el POUM actualment vigent, per tal de poder
classificar la zona del vial per on transcorrerà paral·lelament la línia de gas natural, com
a sistema general que quedi fora de l’àmbit dels tres sectors de planejament afectats.
CONCLUSIÓ
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A la vista de tot allò dit fins ara, i de les diferents converses mantingudes amb la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, el nostre informe no podrà ser favorable fins
que no es portin a terme les actuacions necessàries en funció dels diferents tipus de sòl,
esmentades en aquest informe /.../”.
iii.

En data 18 de juliol de 2019 la mercantil FERGERDELL, S.L., representada pel Sr. Xavier
Llobera Serentill, va presentar la sol·licitud amb número d’entrada 2019/12623
mitjançant la qual es requeria “la realització de la modificació de determinats
instruments urbanístics per la necessitat de la propietat i d’acord amb l’Ajuntament de
Mollerussa i els seus Serveis Tècnics”, i es sol·licitava “ser informat per part dels Serveis
Tècnics i aprovat per part de l’Ajuntament”.

iv.

En data 22 de novembre de 2019 els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa van
emetre un primer informe tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal
del qual considera el següent:
“/.../ 3. L’objectiu de la modificació és introduir algunes concrecions al POUM vigent per
tal de que sigui factible a nivell normatiu la instal·lació d’una canonada de gas en
sectors de sòl urbanitzable delimitat establerts al POUM vigent. Igualment que es
concreti la franja de sòl no urbanitzable objecte de protecció de sistema viari per a la
implantació de dita canonada de gas /.../.
5. El que es proposa a la modificació no es correspon exactament a allò indicat al
informe tècnic que es fa constar al punt anterior, és a dir, excloure la vialitat de l’àmbit
dels sectors, si no que el que es proposa és definir la traça de la canonada dins d’una
franja de protecció de sòl dins del sector, als efectes de que la nova infraestructura a
implantar sigui vinculant als efectes de les determinacions del pla parcial que
posteriorment desenvolupi els sectors.
Igualment a la normativa urbanística del POUM es proposa que a l’article 96 “protecció i
precisió del sistema viari”, dins de la regulació del sistema viari, s’introdueixi una
prescripció específica referent a les infraestructures que puguin passar per la franja
d’afectació viària de la carretera de Torregrossa.
6. Tot i que la modificació plantejada no exclou expressament al carretera de
Torregrossa dels dos sectors afectats tal i com es deia a l’informe tècnic anteriorment
referit, entenem que l’opció proposada de vincular la implantació d’infraestructures
soterrades a la franja d’afectació viària, pot ser igualment vàlida als efectes perseguits i,
per tant, pot ser considerada com a satisfactòria als efectes de tramitar la modificació
puntual, d’acord amb allò que es determina a la legislació vigent.
7. Amb tot, per tal de poder ser informada favorablement, cal justificar de manera
expressa els següents punts exigits per la legislació vigent:
Memòria Social
innecessarietat
Estudi de mobilitat
Informe de sostenibilitat econòmica
Restriccions a l’accés activitats econòmiques

Justificar

la

seva

Justificar la seva innecessarietat
Article 59.3.d) del DL 1/2010
Article 22 de la DF 3a Llei 16/2015

Als efectes de l’obtenció dels informes sectorials, recordem que atès la finalitat de la
modificació caldrà que, a part de la resta d’informes que puguin ésser preceptius, es
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sol·liciti el que correspon emetre a la Direcció general de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, organisme titular de la carretera LV-2001”.
v.

En data 19 de novembre va tenir entrada en aquest Ajuntament (Registre d’Entrada
2019-18206) documentació relativa a la modificació de referència, per part mercantil
FERGERDELL, S.L., representada pel Sr. Xavier Llobera Serentill.

vi.

Posteriorment, en data 4 de desembre de 2019, i en relació amb l’informe tècnic
esmentat en el punt anterior, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa van
emetre un segon informe tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal
del qual considera el següent:
“/.../ 2. Que la memòria del nou document presentat per FEGERDELL SL, incorpora un
nou punt 8è, en el qual es justifiquen els items requerits a l’anterior informe tècnic.
Memòria social
Estudi de mobilitat
Informe de sostenibilitat econòmica

Es justifica la seva innecessarietat
Es justifica la seva innecessarietat
Es justifica

Igualment és justifica al punt 8.e, que la proposta de modificació puntual no suposa
imposar restriccions a l’accés les activitats econòmiques a l’àmbit afectat.
CONCLUSIÓ
A la vista de tot allò dit fins ara, i del que es deis al informe tècnic anterior INFORMEM
FAVORABLEMENT la proposta de modificació puntual promoguda per FEGERDELL SL.
Als efectes de l’obtenció dels informes sectorials, recordem que atès la finalitat de la
modificació caldrà que, a part de la resta d’informes que pugui ésser preceptius, es
sol·liciti el que correspon emetre a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, organisme titular de la carretera LV- 2001”.
L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i oportunitat d’assumir la iniciativa
de la proposta la modificació puntual del POUM vigent presentada per FERGERDELL, S.L., la
qual té per objecte la introducció determinades concrecions al POUM vigent per tal de que
sigui factible, a nivell normatiu, la instal·lació d’una canonada de gas en sectors de sòl
urbanitzable delimitat establerts al POUM vigent, així com que es concreti la franja de sòl no
urbanitzable objecte de protecció de sistema viari per a la implantació de l’esmentada
canonada de gas.
L’abast concret de la modificació plantejada es troba definida en la documentació tècnica
redactada per l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill.
Pel que fa referència a l’avaluació ambiental de la modificació, l’article 7 de la Llei 6/2009, de
28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, estableix al respecte el següent:
“1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i
programes:
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l'article 6 i l'annex 1 que
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de
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la cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en
les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient.
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de projectes i
activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental.
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no
urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions
comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es
modifica.
d) La resta de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que constitueixin
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia
del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos
sobre el medi ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà.
e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no
hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic.
Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan subjectes a
avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata,
sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes
significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una
sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per
tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o
programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes
des de la presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució d'exempció
d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.”
En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés
documentació que consta en l’expedient i la legislació vigent aplicable, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Assumir la iniciativa de la proposta presentada per la mercantil FERGERDELL,
S.L. per la qual es sol·licita la tramitació i aprovació d’una modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa relativa a la “MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN
L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd-9b, SUBd-11 I DEL SISTEMA
VIARI EN SÒL NO URBANITZABLE PEL PAS D’INSTAL·LACIONS”, redactada per
l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, en el termes previstos en l’article 101 TRLU i l’article
107.4 RLU.
La modificació en qüestió té per objecte la introducció determinades concrecions al POUM
vigent per tal de que sigui factible, a nivell normatiu, la instal·lació d’una canonada de gas en
sectors de sòl urbanitzable delimitat establerts al POUM vigent, així com que es concreti la
franja de sòl no urbanitzable objecte de protecció de sistema viari per a la implantació de
l’esmentada canonada de gas.
SEGON. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS
D’ACTIVITATS, SUBd-9b, SUBd-11 I DEL SISTEMA VIARI EN SÒL NO
URBANITZABLE PEL PAS D’INSTAL·LACIONS, en els termes i abast establerts en la
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documentació tècnica per l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, d’acord amb allò disposat
als articles 85.1 i 96 del TRLU així com els articles 117 i 118, i 107 del RLU.
TERCER.- Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta
a un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació
obligatòria, mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i
en el web municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents
reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art.
23 del RLU.
QUART.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article
7de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar al òrgan ambiental competent per tal de
que emeti la resolució de declaració de la no subjecció de la modificació del
planejament a avaluació ambiental, si escau, i condicionar l’eficàcia d’aquest acord als
termes que resultin de la resolució que s’emeti.
CINQUÈ.- Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a
l’article 85 apartats 5 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials.
SISÈ.- Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article
85.7 TRLU i a l’article 117.3 del RLU, concedir audiència als ajuntaments el terme
municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació pel termini d’un mes.
SETÈ.- Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions modifiquin
el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans especials
urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament la
modificació puntual. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1 del TRLU, el
termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1125.0&e
ndsAt=1228.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

08.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSA. MODIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE L’ILLA SUD-EST DEL PLA
PARCIAL SUB-1, S-1, ILLA 4, AMB FORNT ALS CARRERS DE MOSSÈN CANTONS, DE
TOMÀS BAIDA, CARRETERA DE PALAU I PASSEIG DELS VILARS. APROVACIÓ
PROVISIONAL.
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El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa d’Urbanisme en la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2020,
amb el contingut següent:
Exposició de fets:
i.

El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió ordinària de data 4 de novembre de
2019 va assumir la iniciativa de la proposta presentada per la mercantil BARNA
LLOGUERS, S.L., i va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Mollerussa, consistent en la modificació de la qualificació de
l’Illa Sud-Est del Pla Parcial SUB-1, S-1, Illa 4, amb front als carrers de Mossèn Cantons,
de Tomàs Badia, Carretera de Palau i Passeig dels Vilars, la qual té per objecte definir
una nova qualificació per l’illa Sud-est del Pla Parcial SUB-1, S-1, illa 4, amb front als
carrers de Mossèn Cantons, de Tomàs Badia, Carretera de Palau i Passeig dels Vilars, en
concret, el canvi de qualificació de la illa 4 de zona d’habitatge unifamiliar aïllat PP-1-1
clau 6a.6, per zona d’habitatges en front o filera PP-1-1 clau 3a.3 amb el consegüent
canvi de paràmetres urbanístics. L’abast concret de la modificació plantejada es troba
definida en la documentació tècnica redactada per l’arquitecte Sr, Xavier Brufau i Niubó
(Col 7657-0).

ii.

L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública durant el termini
legalment establert, mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida número 221 del dia 15
de novembre de 2019, al diari “El Segre” de Lleida del dia 19 de novembre de 2019, a la
pàgina web i a l’e-tauler municipals, als efectes de presentació de les corresponents
reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme
(en endavant “TRLU”) i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, “RLU”).

iii.

Durant el termini d’informació pública, no ha estat presentada cap al·legació en relació
amb l’expedient aprovat inicialment.

iv.

D’acord amb allò establert a l’article 85.5 i 85.7 del TRLU, simultàniament al tràmit
d’informació pública es va trametre la documentació tècnica relativa a la modificació
puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin el
corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes, llevat que una disposició
n’autoritzi un de més llarg, i es va concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial
dels qual confina amb el municipi que és objecte de la modificació.
Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències
sectorials, segons comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat de 21 de
novembre de 2019, es va considerar que la modificació en qüestió no tenia afectació
sectorial i, per tant, es podia continuar amb la tramitació de l’expedient corresponent.
Pel que fa el tràmit d’audiència als ajuntaments veïns, transcorregut el termini concedit
no han estat presentades al·legacions respecte la modificació objecte d’aprovació.

v.

D’acord amb allò establert a l’article 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, simultàniament al
tràmit d’informació pública es va sol·licitar a l’òrgan ambiental competent per a què
realitzés la decisió prèvia d’avaluació ambiental. Al respecte, mitjançant comunicació de
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data 21 de novembre de 2019, es feia tramesa a aquesta Ajuntament de la notificació
efectuada per part de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, la qual va
considerar que “/.../ la proposta no és un supòsit d’avaluació ambiental estratègica
donat que el seu contingut no comporta efectes significatius en el medi ambient”.
vi.

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa va detectar-se que, a la
documentació aportada per la mercantil BARNA LLOGUERS, S.L. per l’aprovació inicial
de la modificació del POUM de referència, mancava la documentació prevista a l’article
99.1 TRLU, en concret: la identificació dels propietaris o titulars d’altres drets reals
sobre la finca afectada, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de
modificació, així com els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys; la previsió
de l’execució immediata del planejament i de l’establiment del termini concret per
aquest execució, i l’avaluació econòmica de la rendibilitat econòmica derivada de
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.
En aquest sentit, en data 17 de desembre de 2019, s’ha aportat per part de la mercantil
anteriorment indicada: (i) còpia del certificat registral emès pel Registre de la Propietat
número 3 de Lleida, de data 14 de novembre de 2019, mitjançant el qual es certifica la
titularitat, el títol d’adquisició de la finca en qüestió i la no existència de càrregues, en
relació
amb
la
finca
registral
8.293
(amb
referència
cadastral
4415302CG2141N0001LA), objecte de la present modificació; i (ii) còpia del títol
d’adquisició de la finca anteriorment mencionada. En concret, escriptura de
compravenda autoritzada per la Notària Gema Cavero Nasarre de Letosa, en data 13 de
juny de 2002, amb número de protocol 1038.
Així mateix, ha tingut entrada en aquest Ajuntament, en data 21 de gener de 2020
mitjançant enviament per correu electrònic, i en data 22 de gener de 2020 (Registre
d’entrada 2020/1059), el document comprensiu i el document tècnic de la modificació
de referència amb les esmenes requerides pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament.

vii. En data 21 de gener de 2020 l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal ha emès informe amb el següent contingut
literal:
“/.../ 4. Que havent-se rebut en aquest Ajuntament un exemplar de la proposta de
modificació en tràmit del POUM que inclou les esmenes sol·licitades. Contretament als
punts següents:


Punt 10.3 de la memòria: Previsió de l’execució immediata del planejament a
modificar amb l’establiment del termini concret per aquesta actuació, que haurà
de ser proporcionat a la magnitud de l’actuació.



Punt 10.2 de la memòria: Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’actuació
justificada en termes comparatius amb el rendiment econòmic de l’ordenació
vigent.
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Punt 10.1 de la memòria: Incloure a la memòria de la modificació la
documentació referent a l’acreditació dels propietaris i titulars del drets reals
sobre la finca afectada durant els darrers cinc anys.

5. Que per tant el nou document presentat recull les esmenes sol·licitades per
l’Ajuntament de Mollerussa, i que no havent-se presentat dins dels terminis legals
al·legacions per part de particulars ni per part d’altres administracions i organismes,
s’informa favorablement la modificació als efectes de la seva aprovació provisional
per part de l’Ajuntament de Mollerussa”.
En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés
documentació que consta en l’expedient i la legislació vigent aplicable, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Mollerussa, consistent en la modificació de la qualificació de l’Illa Sud-Est del Pla
Parcial SUB-1, S-1, Illa 4, amb front als carrers de Mossèn Cantons, de Tomàs Badia,
Carretera de Palau i Passeig dels Vilars, la qual té per objecte definir una nova qualificació
per l’illa Sud-est del Pla Parcial SUB-1, S-1, illa 4, amb front als carrers de Mossèn Cantons,
de Tomàs Badia, Carretera de Palau i Passeig dels Vilars, en els termes i abast establerts en
la documentació tècnica que consta en l’expedient.
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida a fi i
efecte de que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat
amb el previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.
La Corporació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient pels interessos
municipals.

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1228.0&e
ndsAt=1270.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
09.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, TAXA COMPLEX PISCINES I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2020, amb
el contingut següent:
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Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa del complex
piscines i instal·lacions esportives, pel que fa a la utilització dels espais públics referents als
pavellons firals quan s’utilitzin procediments de licitació pública.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Afegir un nou apartat 1 a l’article 6 (quota tributària):
“1. Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa estarà determinat pel
valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o
adjudicació”.
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1270.0&e
ndsAt=1700.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
10.- MOCIONS.
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El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple la Moció presentada per tots els Grups Municipals de
l’Ajuntament de Mollerussa, següent:
MOCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS QUE VULGUIN DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA
SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATICA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT, DE LA UNESCO
Seguidament es dóna lectura a la Moció, procedint-se al seu debat i votació:
10.1.- MOCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS QUE VULGUIN DONAR SUPORT A LA
CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI
CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, DE LA UNESCO
MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple la Moció presentada per tots els Grups Municipals de
l’Ajuntament de Mollerussa, següent:
MOCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS QUE VULGUIN DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA
SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATICA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT, DE LA UNESCO
Seguidament es dóna lectura a la Moció, procedint-se al seu debat i votació:
MOCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS QUE VULGUIN DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA
DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, DE LA UNESCO
El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura a la Moció, en els termes següents:
“MOCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS QUE VULGUIN DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA
SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT, DE LA UNESCO
Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la candidatura de
la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la
UNESCO.
Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un símbol
de la identitat catalana.
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi.
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la diversitat
cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament sostenible.
ACORDA
1. Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.
2. Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació
Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

3. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les
intervencions següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1700.0&e
ndsAt=1810.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 52,2a),
del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets de l’alcaldia
dictats entre els dies 15 de novembre de 2019 i el 16 de gener de 2020, i que es
corresponen als números 2019/678 al 2019/731 del 2019/733 al 2020/18.
Decret Núm. 2019/678, 15 de novembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER
LA SRA. ROSALIA MIR VALL. NÚM. EXP. RP 2019/091
Decret Núm. 2019/679, 18 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-324-2019.
Decret Núm. 2019/680, 18 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-322-2019.
Decret Núm. 2019/681, 18 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-329-2019.
Decret Núm. 2019/682, 18 de novembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL, TAULES I CADIRES
EN MOTIU DE LA CASTANYADA, PEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2019 PER L’ALBADAASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL.
Decret Núm. 2019/683, 18 de novembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2019/684, 19 de novembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL, CESSIÓ DE
QUATRE MANIQUINS DEL MUSEU VESTITS DE PAPER PEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2019 PER A
L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE CIMBORI.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Decret Núm. 2019/685, 19 de novembre de 2019.
Assumpte: SUBVENCIÓ ACUDAM.
Decret Núm. 2019/686, 19 de novembre de 2019.
Assumpte: SUBVENCIÓ CARITAS PARROQUIAL MOLLERUSSA.
Decret Núm. 2019/687, 19 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-335-2019.
Decret Núm. 2019/688, 19 de novembre de 2019.
Assumpte: SOL·LICITUD DE DIVERSES MILLORES DE TRÀNSIT CAMÍ ARBECA NÚM. 22.
EXPEDIENT 2361-58-2019.
Decret Núm. 2019/689, 20 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-325-2019.
Decret Núm. 2019/690, 20 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-332-2019.
Decret Núm. 2019/691, 21 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-337-2019.
Decret Núm. 2019/692, 21 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-336-2019.
Decret Núm. 2019/693, 22 de novembre de 2019.
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2019/694, 26 de novembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ PER A LA SELECCIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ AMB
CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UN EFECTIU PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC
EDUCACIÓ SOCIAL I/O TREBALL SOCIAL DE L’EQUIP DE PREVENCIÓ I MEDIACIÓ
COMUNITÀRIA . (EXP 1470-40-2019).
Decret Núm. 2019/695, 26 de novembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-341-2019.
Decret Núm. 2019/696, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ
POLIESPORTIU PEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2019 PER A UNES JORNADES DE TECNIFICACIÓ
DE PATINATGE.
Decret Núm. 2019/697, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. CAMP DE FÚTOBL
DE MOLLERUSSA PEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2019 PER A CLUB ESPORITU PLA D’URGELL.
Decret Núm. 2019/698, 2 de desembre de 2019.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (INTERINITAT) D’UN/A
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERAL (RLT 082), PER BAIXA PER IT DEL
TITULAR SR. MARBÀ TUDELA, PERE. EXP. 1470-39-2019.
Decret Núm. 2019/699, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-347-2019.
Decret Núm. 2019/700, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: BESTRETA TREBALLADOR.
Decret Núm. 2019/701, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25/2019.
Decret Núm. 2019/702, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/2019.
Decret Núm. 2019/703, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: BAIXA DEL PADRÓ D’HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA.
Decret Núm. 2019/704, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2019.
Decret Núm. 2019/705, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2019.
Decret Núm. 2019/706, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2019. TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT.
Decret Núm. 2019/707, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2019/708, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2019. TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT.
Decret Núm. 2019/709, 2 de desembre de 2019.
Assumpte: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA DESTINADES AL
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE LA SEVA TITULARITAT, DEL CURS 20172018.
Decret Núm. 2019/710, 3 de desembre de 2019.
Assumpte: DEURE D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ. ESTAT DE CONSERVACIÓ I
REHABILITACIÓ. ESTAT DE CONSERVACIÓ D ELA COSNTRUCCIÓ SITUADA AL CARRER
SANTA ANNA, 1 AMB CARRER FERRER I BUSQUETS DE MOLLERUSSA.
Decret Núm. 2019/711, 3 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-345-2019.
Decret Núm. 2019/712, 3 de desembre de 2019.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-348-2019.
Decret Núm. 2019/713, 3 de desembre de 2019.
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2019/714, 4 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: MODIFICACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES AL SOTERRANI DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT.
Decret Núm. 2019/715, 5 de desembre de 2019.
Assumpte: RENÚNCIA VOLUNTÀRIA RFEDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR DE
LA SRA. JAUME OMS, CARME.
Decret Núm. 2019/716, 9 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-350-2019.
Decret Núm. 2019/717, 9 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA QUIOSC SR. JESÚS BAÑUELOS PLAZA,
N.EXP. OVP 2334-340-2019.
Decret Núm. 2019/718, 9 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-349-2019.
Decret Núm. 2019/719, 10 de desembre de 2019.
Assumpte: REUCRS D’ALÇADA INTERPOSAT PER LA SRA. JIMÉNEZ MORALES, CARLA
HORTENSIA ENFRONT L’EXCLUSIÓ DE LA CANDIDATA DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR
EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA 3 LLOCS DE TREBALL D’AGENT DE LA POLICIA
LOCAL (GRUP C2). MODALITAT DE SELECCIÓ: MOBILITAT HORITZONTAL. EXPEDIENT:
1458-16-2018. EXPEDIENT ASSOCIAT: 1458-41-2019.
Decret Núm. 2019/720, 10 de desembre de 2019.
Assumpte: SUBVENCIÓ PROTECCIÓ CIVIL.
Decret Núm. 2019/721, 10 de desembre de 2019.
Assumpte: DEURE D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ SITUADA AL CARRER ONZE DE SETEMBRE, 17 DE MOLLERUSSA.
Decret Núm. 2019/722, 10 de desembre de 2019.
Assumpte: SUBVENCIÓ ALBADA.
Decret Núm. 2019/723, 10 de desembre de 2019.
Assumpte: SUBVENCIÓ ESCUDERIA.
Decret Núm. 2019/724, 10 de desembre de 2019.
Assumpte: SUBVENCIÓ CLUB PATI HOQUEI.
Decret Núm. 2019/725, 12 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE GENER DE 2019.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Decret Núm. 2019/726, 12 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE FEBRER DE 2019.
Decret Núm. 2019/727, 12 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE MARÇ DE 2019.
Decret Núm. 2019/728, 12 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE ABRIL DE 2019.
Decret Núm. 2019/729, 12 de desembre de 2019.
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2019/730, 12 de desembre de 2019.
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT
DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITAT 2017.
Decret Núm. 2019/731, 12 de desembre de 2019.
Assumpte: DEURE D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ SITUADA AL CARRER ONZE DE SETEMBRE, 17 DE MOLLERUSSA.
Decret Núm. 2019/732, 13 de desembre de 2019.
Anul·lat.
Decret Núm. 2019/733, 16 de desembre de 2019.
Assumpte: PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX, I PEL
TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR, GRUP A, (COORDINADOR
ÀREA ENSENYAMENT, REF. 097), VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA, INCLÒS EN L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ, 2019.
Decret Núm. 2019/734, 16 de desembre de 2019.
Assumpte: APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES AMPLIACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIX TENSIÓ DE L’ESCOMESA DE L’EDIFICI ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND.
Decret Núm. 2019/735, 17 de desembre de 2019.
Assumpte: CONTRACTACIÓ PERSONAL COL·LABORADOR DE L’ÀREA DE CULTURA.
PERSONAL DE COMESES DIVERSES SALA TEATRE L’AMISTAT. AUXILIARS DE PROTOCOL
“CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER 2019.”
Decret Núm. 2019/736, 18 de desembre de 2019.
Assumpte: CONTRACTACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A EN POLÍTIQUES
D’IGUALTAT, CIUTADANIA I MIGRACIONS (RLT 233), ADSCRIT/A A L’AREA D’ACCIO SOCIAL
I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA (ASIC-CI).
Decret Núm. 2019/737, 18 desembre de 2019.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE
SANITÀRIA WC POLIESPORTIU COL·LEGI IGNASI PERAIRE.

SUBMINSTRAMENT:

CABINA

Decret Núm. 2019/738, 20 desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE MAIG DE 2019.
Decret Núm. 2019/739, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE JUNY DE 2019.
Decret Núm. 2019/740, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE JULIOL DE 2019.
Decret Núm. 2019/741, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES D’AGOST DE 2019.
Decret Núm. 2019/742, 20 desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE SETEMBRE DE 2019.
Decret Núm. 2019/743, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: RELACIÓ D’ALTES DE RESIDENTS EN AQUEST MUNICIPI CORRESPONENTS AL
MES DE OCTUBRE DE 2019.
Decret Núm. 2019/744, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-353-2019.
Decret Núm. 2019/745 20 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT EDUARD BELTRAN
LLUELLES.
Decret Núm. 2019/746, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SALA DE BALL DEL
TEATRE L’AMISTAT PEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019 PER A CENTRE DE FORMACIÓ
D’ADULTS DE MOLLERUSSA.
Decret Núm. 2019/747, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: COMPENSACIÓ DEUTES CONSELL COMARCAL – AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Decret Núm. 2019/748, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL DESPLEGAMENT DEL PROJECTE “TREBALL
ALS BARRIS” (RESOLUCIÓ TSF/1847/2019, DE 26 DE JUNY), PROGRAMA D’EXPEDIENT
SOC032/19/00053
Decret Núm. 2019/749, 20 de desembre de 2019.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Assumpte: AJUT D’URGÈNCIA AL SENYOR SGHIR MARHI EN BASE ALS INFORMES DE
SERVEIS SOCIALS DE BASE DEL CONSELL COMARCAL I DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL
I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA.
Decret Núm. 2019/750, 20 de desembre de 2019.
Assumpte: ABSÈNCIA SECRETARI DEL 23 DE DESEMBRE DE 2019 I EL 3 DE GENER DE
2020.
Decret Núm. 2019/751, 22 de desembre de 2019.
Assumpte: SOL·LICITUD DE DIVERSES MILLORES DE TRÀNSIT COMUNITAT DE PROPIETARIS
C/ PALAU, 1-3. EXPEDIENT 2361-62-2019
Decret Núm. 2019/752, 22 de desembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
ASSOCIACIÓ POLONESOS DE MOLLERUSSA DEL SERVEI DE CALEFACCIÓ DEL PAVELLÓ
VERD I MATERIAL PEL DIA 30 desembre de 2019 PER A LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE
SANT ANADREU
Decret Núm. 2019/753, 22 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-346-2019
Decret Núm. 2019/754, 23 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-359-2019
Decret Núm. 2019/755, 23 de desembre de 2019.
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COL·LABORADOR ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA: Activitats diverses.
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2019
PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIMENTACIÓ LABORAL. ACCIÓ PROJECTE: DX-01.
“IMPLEMENTACIÓ
DEL
SERVEI
D’ACOLLIDA
MUNICIPAL”
Número
d’expedient:
SOC032/19/00053
Decret Núm. 2019/756, 23 de desembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PEL DIA 12
desembre de 2019 PER UNA EXPOSICIÓ EN LA PARRÒQUIA DE MOLLERUSSA.

Decret Núm. 2019/757, 23 de desembre de 2019.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SALA DEL 1R. PIS
DE L’AMISTAT EL DIA 19 desembre de 2019 PER A LA TORRANADA DE L’ALBABA.
Decret Núm. 2019/758, 23 de desembre de 2019.
Assumpte: SOL·LICITUD D’AJUT DIRECTE ALS AJUNTAMENTS PER AL PROGRAMA PER A LA
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. ANUALITAT 2019.
Decret Núm. 2019/759, 23 de desembre de 2019.
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER
LA SRA. NÚRIA SANS GASULL.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______
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Decret Núm. 2019/760, 27 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM
DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA, A L’AVINGUDA CATALUNYA, 2 AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 4908120CG2140N0013XE, JAUME BISBAL TORRES . EXPEDIENT
NÚM.: 2019/03.
Decret Núm. 2019/761, 27 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM
DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA,AL CARRER DOMÈNECH CARDENAL, 1
AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 4509424CG2140N0002UK, JAUME BISBAL TORRES .
EXPEDIENT NÚM.: 2019/04.
Decret Núm. 2019/762, 27 de desembre de 2019.
Assumpte: LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ HORITZONTAL PER AGRUPACIÓ
D’HABITATGES AL NÚMERO 19 DEL CARRER DE GIRONA AMB REFERÈNCIES CADASTRALS
5408206CG2150N0021SS I 5408206CG2150N0022DD PROMOGUDA PER DAVID GRAUS
ROBINAT EN REPRESENTACIÓ DE JUAN CASTILLO LOPEZ
Decret Núm. 2019/763, 30 de desembre de 2019.
Assumpte: APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 55/2019
----Decret Núm. 2020/01, 02 de gener de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-357-2019.
Decret Núm. 2020/02, 02 de gener de 2020.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT PEL DIA 24 de desembre de 2019 PER A AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CAL
MET
Decret Núm. 2020/03, 03 de gener de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-358-2019.
Decret Núm. 2020/04, 07 de gener de 2020.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PLAÇA
AJUNTAMENT PEL DIA 23 desembre de 2019 PER A BALLADA DE DANSESE NADALENQUES.
Decret Núm. 2020/05, 07 de gener de 2020.
Assumpte: ELEVAR A DEFINITIU L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
DE
REFORMA PARCIAL DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. FASE 1.
Decret Núm. 2020/06, 08 de gener de 2020.
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Decret Núm. 2020/07, 08 de gener de 2020.
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2020/08, 08 de gener de 2020.
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2020/09, 08 de gener de 2020.
Assumpte: AUTORITZACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2020/10, 08 de gener de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-362-2019.
Decret Núm. 2020/11, 08 de gener de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-356-2019
Decret Núm. 2020/12, 09 de gener de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-360-2019.
Decret Núm. 2020/13, 09 de gener de 2020.
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:ADQUISICIÓ DE
TAULES I CADIRES PER A LA BIBLIOTECA.
Decret Núm. 2020/14, 14 de gener de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-355-2019.
Decret Núm. 2020/15, 14 de gener de 2020.
Assumpte: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES. ANA
SOFIA CORREIA DA SILVA “BRUIXETA SOFIA”. N. EXP. 2334-339-2019.
Decret Núm. 2020/16, 16 de gener de 2020.
Assumpte: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXP. 2334-3612019.
Decret Núm. 2020/17, 16 de gener de 2020.
Assumpte: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXP. 2334-01-2020.
Decret Núm. 2020/18, 16 de gener de 2020.
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE LA SEGURETAT DE LA FESTA QUE
ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AMB LA COLLA DELS 50 (NASCUTS EL 1969).

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1810.0&e
ndsAt=1831.0
12.- PRECS I PREGUNTES

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1831.0&e
ndsAt=2762.4
PRECS:
El Sr. Simeón fa el següent prec:
1- Esperem que la nova atribució a l’Alcalde no li prengui temps.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1837.0
El Sr. Bastons fa el següent prec:
1-

Que es doni suport a l’Ajuntament de Miralcamp perquè posi en funcionament una
nova residencia, perquè hi ha manca de residències.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1872.0
El Sr. Montalà fa el següent prec:
1- Resoldre la problemática del carrer Tarragona, sobretot la sortida i entrada a les
instal·lacions esportives del pavelló, pel veïnatge i la mobilitat de la zona.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1917.0
PREGUNTES:
El Sr. Simeón fa la següent pregunta:
1- Com està el tema de les colònies de gats.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=1967.0
El Sr. Bastons fa les següents preguntes:
1- Hi ha carrers que estan sense llum.
2- Com han afectat els temporals al grup Sant Isidori?
3- Com està l’ascensor de l’estació d’autobusos?
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=2000.0
El Sr. Solé fa les següents preguntes:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1- És el 75è aniversari de l’alliberament d’Auswchitz, s’ha posat en marxa el cens de
persones deportades de Mollerussa?

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=2055.0
Respostes Sr. Alcalde:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816f9fc479016fd23d46490002?startAt=2111.0
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, per
Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.

