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ACTA 2021/05 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia 27 de maig de dos mil vint-i-un. Essent les vint-i-una hores, des del 
servei de videoconferència LOCALRETMEET, 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,  

 
Sr.  Pere Garrofé Cirés  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Anna Maria Carné Baiget (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Rosalía Carnicé Farré  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Dolors Bargalló Vidal  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Ramon Teixidó Peraire  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Bernat Díaz Faya  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Raquel Pueyo Barberà  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 
Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 

Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civis i Llovera. 
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Guans Ros. 

 
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 15 D’ABRIL DE 2021 (03/2021). 
 

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 03/2021 celebrada el dia  15 
d’abril de 2021. 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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3.0 

 
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 DE MAIG DE 2021 (04/2021). 
 
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 04/2021 celebrada el dia 13 
de maig de 2021. 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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=30.0 

 
 
 
03.- INFORME DE L’ALCALDIA. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=30.0
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=47.0 

 
Prèviament a la lectura, debat i votació de la següent proposta, el Sr. Alcalde manifesta que, atès el 
contingut similar d’aquesta proposta (PRP 2021/435) i la propera (PRP 2021/447), s’efectuarà debat 
únic d’ambdues i la lectura i votació separada. 

 
04.- PRP 2021/435 BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
FOMENTAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DE MOLLERUSSA, ANUALITAT 2021.  
 

La Sra. Ana Maria Carné Baiget dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Règim Intern i Acció Social ordinària en la sessió 

celebrada el dia 24 de maig de 2021, amb el contingut següent: 

Un dels objectius de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Mollerussa és la generació de 

nova activitat econòmica al municipi i el foment de l’ocupació local.  

El Programa “(RE)ACTIVEM MOLLERUSSA” contempla, dins dels seus eixos d’actuació –A06 Ajuts 

Reactivació- la creació d’una línia d’ajuts de reactivació per l’àmbit social i per l’àmbit econòmic. En 

la qual s’inclouen tres objectius 1. Ajuts per motius COVID, per fer front a aquesta situació puntual. 

2. Microcrèdits i 3. Ajuts per a la reactivació econòmica i la recuperació.  

Amb aquesta finalitat, especialment aquest darrer any, per recuperar el nivell d’activitat i d’ocupació 

previ a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 l’Ajuntament ha volgut establir una doble 

actuació. Per una banda destinada a la recuperació econòmica, per pal·liar la davallada d’ingressos 

de l’exercici 2020. I per altra banda la destinada a la reactivació econòmica dins de l’exercici 2021. 

Amb aquestes bases, destinades a la recuperació econòmica, es pretén establir el conjunt de 

condicions i el procediment a seguir per l’atorgament de les subvencions. 

Atès que l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que 

les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc de 

les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions o mitjançant 

una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions. 

Atès que aquestes bases es sotmetran a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils a 

partir de la seva publicació en el BOP, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; article 83 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

i article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient 2244-17-2021. 

Vist l’informe de la intervenció núm 262/2021. 

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció 

dels següents ACORDS:   

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=47.0


 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

PER FOMENTAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DE MOLLERUSSA, ANUALITAT 2021 i els formularis 

inserits a l’Annex d’aquest acord. 

Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de 

20 dies, mitjançant un edicte que es publicarà al BOP de Lleida i a la seu electrònica Municipal durant 

el qual els interessats podran consultar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions 

que es tinguin per convenients. 

Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 

suggeriment, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar d’ulterior 

resolució per part del Ple. 

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegaments 

dels acords adoptats. 

 

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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=691.0&endsAt=21
22.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

 

05.- PRP 2021/447 BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
ACTIVITATS DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA A MOLLERUSSA. EXERCICI 2021. PROJECTE 
“REACTIVEM MOLLERUSSA”. 

 

La Sra. Ana Maria Carné Baiget dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Règim Intern i Acció Social ordinària en la sessió 

celebrada el dia 24 de maig de 2021, amb el contingut següent: 

Un dels objectius de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Mollerussa és la generació de 

nova activitat econòmica al municipi i el foment de l’ocupació local.  

El Programa “(RE)ACTIVEM MOLLERUSSA” contempla, dins dels seus eixos d’actuació –A06 Ajuts 

Reactivació- la creació d’una línia d’ajuts de reactivació per l’àmbit social i per l’àmbit econòmic. En 

la qual s’inclouen tres objectius 1. Ajuts per motius COVID, per fer front a aquesta situació puntual. 

2. Microcrèdits i 3. Ajuts per a la reactivació econòmica i la recuperació.  

Amb aquesta finalitat, especialment aquest darrer any, per recuperar el nivell d’activitat i d’ocupació 

previ a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 l’Ajuntament ha volgut establir una doble 

actuació. Per una banda destinada a la recuperació econòmica, per pal·liar la davallada d’ingressos 

de l’exercici 2020. I per altra banda la destinada a la reactivació econòmica dins de l’exercici 2021. 

Amb aquestes bases, destinades a la reactivació econòmica, es pretén establir el conjunt de 

condicions i el procediment a seguir en cada una de les tres línies que la composen. Línia 1 – 

destinada al foment de l’ocupació local. Línia 2 – destinada al suport d’inici de nova activitat 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=691.0&endsAt=2122.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=691.0&endsAt=2122.0
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econòmica. Línia 3 – Millora i modernització dels comerços. 

Atès que l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  estableix 

que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el 

marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions o 

mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions. 

Atès que aquestes bases es sotmetran a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils a 

partir de la seva publicació en el BOP, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; article 83 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

i article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient 2244-18-2021. 

Vist l’informe d’intervenció núm. 263/2021. 

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció 

dels següents ACORDS:   

Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENIONS PER 

ACTIVITATS DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA A MOLLERUSSA. EXERCICI 2021. PROJECTE “REACTIVEM 

MOLLERUSSA” i els formularis inserits a l’Annex d’aquest acord. 

Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de 

20 dies, mitjançant un edicte que es publicarà al BOP de Lleida i a la seu electrònica Municipal durant 

el qual els interessats podran consultar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions 

que es tinguin per convenients. 

Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 

suggeriment, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar d’ulterior 

resolució per part del Ple. 

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegaments 

dels acords adoptats. 

S’incorporen  les següents modificacions en les BASES 1 i 6 REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA A MOLLERUSSA. EXERCICI 2021. 
PROJECTE “REACTIVEM MOLLERUSSA”: 

 

BASE 1 
 
On hi diu: 
 
1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
...//... 
 
LÍNIA 2. INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA. 
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L’objecte de les subvencions incloses en aquesta línia és el foment d’actuacions i projectes per part 
d’empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Mollerussa i que contractin, per 
a la realització de les inversions amb empreses, amb seu social, preferentment Mollerussa, que 
tinguin per objecte els següents àmbits, en el termini d’execució que indiqui la corresponent 
convocatòria: 
 

LÍNIA 3. MILLORA I MODERNITZACIÓ DELS COMERÇOS. 
 
L’objecte de les subvencions incloses en aquesta línia és el foment d’actuacions de millora, 
rehabilitació, adequació, ampliació, de locals comercials o establiments de serveis amb activitat dins 

del terme de Mollerussa, per part d’empreses (persones físiques o jurídiques) preferentment amb 
seu social a Mollerussa, dins dels següents àmbits, en el termini d’execució que indiqui la 
corresponent convocatòria: 

 
 
Es modifica per :  
 
1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
...//... 

 
LÍNIA 2. INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA. 
 
L’objecte de les subvencions incloses en aquesta línia és el foment d’actuacions i projectes per part 
d’empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Mollerussa i que contractin, per 
a la realització de les inversions amb empreses, amb seu social, preferentment al Pla d’Urgell, 

que tinguin per objecte els següents àmbits, en el termini d’execució que indiqui la corresponent 
convocatòria: 

 
...... 
 
LÍNIA 3. MILLORA I MODERNITZACIÓ DELS COMERÇOS. 
 

L’objecte de les subvencions incloses en aquesta línia és el foment d’actuacions de millora, 
rehabilitació, adequació, ampliació, de locals comercials o establiments de serveis amb activitat dins 
del terme de Mollerussa, per part d’empreses (persones físiques o jurídiques) preferentment amb 
seu social al Pla d’Urgell, dins dels següents àmbits, en el termini d’execució que indiqui la 
corresponent convocatòria: 
...... 

BASE 6 
 
 
On hi diu: 
 

 

6. BENEFICIARIS 
 
...//... 
 
LÍNIA 2. INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 
Empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Mollerussa, que vulguin iniciar una 
activitat econòmica, que contractin, per a la realització de les inversions amb empreses, amb seu 

social, preferentment a Mollerussa fins a la data de finalització de presentació de sol·licitud que 
fixi la convocatòria o hagin iniciat l’activitat a partir d’1 de gener de 2021.  
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LÍNIA 3. MILLORA I MODERNITZACIÓ DELS COMERÇOS 
Empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Mollerussa, que en el cas de locals 
comercials o establiments de serveis amb activitat, siguin titulars de la llicència d’activitat vigent del 
local o establiment objecte de l’ajut, i que promoguin una actuació o un conjunt d’actuacions 

descrites en el punt 1. Dins el període comprés entre l’ 1 de gener de 2021 i fins a la data de 
finalització de presentació de sol·licitud que fixi la convocatòria. I que contractin, per a la realització 
de les inversions amb empreses, amb seu social, preferentment a Mollerussa. 
 

Es modifica per :  
 
 

6. BENEFICIARIS 
 
...//... 
 
LÍNIA 2. INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 
Empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Mollerussa, que vulguin iniciar una 
activitat econòmica, que contractin, per a la realització de les inversions amb empreses, amb seu 

social, preferentment al Pla d’Urgell fins a la data de finalització de presentació de sol·licitud que 
fixi la convocatòria o hagin iniciat l’activitat a partir d’1 de gener de 2021.  
.... 
 
 
LÍNIA 3. MILLORA I MODERNITZACIÓ DELS COMERÇOS 

Empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Mollerussa, que en el cas de locals 
comercials o establiments de serveis amb activitat, siguin titulars de la llicència d’activitat vigent del 

local o establiment objecte de l’ajut, i que promoguin una actuació o un conjunt d’actuacions 
descrites en el punt 1. Dins el període comprés entre l’ 1 de gener de 2021 i fins a la data de 
finalització de presentació de sol·licitud que fixi la convocatòria. I que contractin, per a la realització 
de les inversions amb empreses, amb seu social, preferentment al Pla d’Urgell. 
..... 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2122.0&endsAt=2
165.0 

 
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per unanimitat 
dels membres presents. 
 

 
06.- PRP 2021/438 CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA. 
 
La Sra. Rosalia Carnicé Farré dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Règim Intern i Acció Social ordinària en la sessió 

celebrada el dia 24 de maig de 2021, amb el contingut següent: 

 
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts 

càrrecs.  
  

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2122.0&endsAt=2165.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2122.0&endsAt=2165.0
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En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les 
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va 
crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.  

 
Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així 
com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos 
generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els 

compromisos en relació amb la ciutadania. Es considera un instrument idoni per regular el 
comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, així com per complir amb el mandat 
contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 
 
Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula més adequada per 
vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Mollerussa. L’article 
60 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, preveu l’existència de comissions d’estudi, d’informe o de consulta. Aquestes 
comissions s’han de crear per acord del ple, que també haurà de fixar el nombre i els membres dels 

diferents grups polítics que formen part de la corporació, en el sentit que també determina l’article 
20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen les normes de 
funcionament de les comissions i la seva forma d’organització amb caràcter general.  

 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Mollerussa, el text íntegre 
del qual s’annexa a la present resolució. 
 
Segon. Aprovar la creació i constitució de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts 

Càrrecs de l’Ajuntament de Mollerussa, en la forma, les funcions i la composició establertes en el 
Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment que s’annexa a la present resolució i que 
serà denominada Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes de l’Ajuntament de Mollerussa, 
l’objecte de la qual és l’estudi, l’informe i la consulta en relació amb es objectius establerts per 
l’esmentat Codi de conducta aprovat en aquest acord. 
 
Tercer. La Comissió del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs Electes de l’Ajuntament de Mollerussa 

estarà integrada pels membres següents:  
 
Presidenta:  

Sra. Rosalía Carnicé Farré 
Vocals:  

Sra. Anna Carné Baiget, representant del Grup Polític JxCAT-Junts 

Sr. Pere Garrofé Cirés, representant del Grup Polític JxCAT-Junts 
Sra. Dolors Bargalló Vidal, representant del Grup Polític JxCAT-Junts 
Sr. Ramon Teixidó Peraire, representant del Grup Polític JxCAT-Junts 
Sr. Raquel Pueyo Barberà, representant del Grup Polític JxCAT-Junts 
Sr. Joan Manuel Solé Felip, representant del Grup Polític ERC 
Sra. Letícia Carné Montañés, representant del Grup Polític ERC 
Sra. Rosa M. Florensa Ges, representant del Grup Polític ERC 

Sr. Joel Bastons Vilaltella, representant del Grup Polític PSC 
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Secretari:  

El secretari de l’Ajuntament 
 

Quart. La Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs ha d’ajustar el seu 
funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre. La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb una periodicitat anual. 
 
Cinquè. Deixar sense efecte el Decret núm. RES2021/234 de 8 de març de 2021. 
 

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

ANNEX 

 
“CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 
1.Introducció 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i 

desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si 
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. 
 
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 

2.Objecte 
 

Aquest codi té dos objectius fonamentals: 
 
 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes 

de conducta que se’n deriven. 
 

 Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels 
ens locals. 

 
3.Àmbit subjectiu 
 
El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició 
d’alts càrrecs: 

 
 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. 
 
 Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim 

local. 

 

 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, 
entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament 
públic. 

 
4.Principis ètics i de bon govern 
 
Principis ètics 
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Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves 
funcions, d’acord amb els principis ètics següents: 
 
 Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. 
 
 Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu 

dels interessos públics. 
 

 Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, 
gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

  
 Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació 

independent i no condicionada per conflicte d’interessos.  

 
 Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. 
 
 
Principis de bon govern 
 
 Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels 

interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú.  
 

 Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i 
decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions 
administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i 
comprensible. 

 
 Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir 

en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la 
introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques.  

 
 Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el 

compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.  

 
 Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de 

les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat 
en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els 
usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. 

 
 Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i 

respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança 
dipositada mitjançant el sufragi universal.  

 
 Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les 

administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis. 

 

 Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de 
l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i 
s’incrementi la qualitat dels serveis. 

 
 Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic 

en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis. 
 

5.Normes de conducta dels alts càrrecs 
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Compromisos generals  
 
 Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne 

com a fonament de la pròpia actuació. 
 
 Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de 

les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha 
d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, 
així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del 
compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.  

 
Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès  
 

Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden 
afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la 
presa de decisions públiques. 
  
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir 
els principis següents:   
 

 Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb 
objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.  

 
 Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i 

també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o 
a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, 

directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics. 
 

 No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells regals 
de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a 
través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o 
regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser 
per a ús personal de l’alt càrrec.    

 
 No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu 

paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que 
realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que 
lliura la invitació.  

 
 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres 

administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats 
sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una 
activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, 
desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. 
Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del 

pagament de viatges, desplaçaments o  allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un 

particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer 
pública, amb esment de l’entitat,  persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació. 

 
 Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la 

concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els 
processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, 
imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere. 
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 Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb 

persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu 
la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de 
desplegament.   

 
Compromisos en relació amb la ciutadania 

 
 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i 

competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la 
confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, 

d’acord amb la normativa d’aplicació.  
 
 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens 

perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense 
obtenir cap avantatge propi ni aliè.  

 
 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les 

quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de 
respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.  

 

 Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i 
facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i 
col·laboració ciutadana en els assumptes públics.  

 
6.Mecanisme de control intern (en cas que s’acordi crear-ne) 
 

La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi. 
 

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són: 
 
 Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi. 
 
 Formular recomanacions i propostes de millora. 

 
 Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que 

correspongui en cas d’incompliment del codi. 
 
 Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut. 

 
 Promoure la difusió i el coneixement del codi. 

 
 Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic 

a través del portal de la transparència. 
 
El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan competent.  

 

7.Règim sancionador 
 
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, 
és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
8.Aprovació, vigència i revisió del codi 
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Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi 
expressament la seva modificació o derogació.” 
 
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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2165.0&endsAt=2
656.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 

presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

 
07.- PRP 2021/454 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VÍA 
PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES, TENDALS, JARDINERES, I SIMILARS DERIVATS 
D'ACTIVITATS COMERCIALS COM BARS, RESTAURANTS I ALTRES PER A TERRASSES I 
SIMILARS 
 
El Sr. Pere Garrofé Cirés dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme ordinària en la sessió celebrada el dia 24 de 

maig de 2021, amb el contingut següent: 

Atesa la necessitat de disposar d'un marc normatiu de caràcter general que reguli la utilització dels 
espais públics municipals. Partint de la premissa el caràcter preferent del seu ús comú general, es 

tracta d'establir el règim d'activitats que resultin d'interès general, d'acord amb els principis de bona 
regulació (necessitat, eficàcia, proporcionalitat , seguretat jurídica, transparència i eficiència) que 
preveu l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 

Amb aquesta Ordenança es pretén regular la distribució de l'espai de vianants públic, adequant 
l'estètica de les instal·lacions a l'entorn de la seva ubicació, pretenent-dotar d'atractiu singular 

l'espai urbà de Mollerussa i millorar la qualitat de la ciutat, tant per al visitant com per a la població 
local. 

Vist el text articulat del projecte d’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VÍA 

PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES, TENDALS, JARDINERES, I SIMILARS DERIVATS D’ACTIVITATS 

COMERCIALS COM BARS, RESTAURANTS I ALTRES PER A TERRASSES I SIMILARS. 

Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria General amb data 12 d’abril de 2021, que consta en 

l'expedient núm. 1218-1-2021 

Atès que, amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de 

normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ 

a l'elaboració de l'Ordenança, s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per demanar l'opinió 

dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure 

afectats per la mateixa. 

Atès que durant la consulta prèvia no s'ha presentat cap opinió. 

Atès que el projecte d'Ordenança s'ha publicat al portal web municipal per afectar aquesta als drets i 

interessos legítims de les persones, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i 

demanar totes les aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats ( art. 133.2 

LPACAP). 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2165.0&endsAt=2656.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2165.0&endsAt=2656.0
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Atès que durant el termini d'audiència i informació pública no s'ha presentat cap opinió. 

Atès que l'acord d'aprovació inicial s'ha d'exposar a el públic per termini mínim de trenta dies hàbils, 

mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP), i al tauler d'anuncis d'aquest 

Ajuntament, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular reclamacions i / o 

suggeriments, perquè així ho exigeixi l'(art. 49 LRBRL). 

A la vista de tot l'exposat, ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:   

ACORDS 

PRIMER.- L'aprovació inicial de d’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VÍA 

PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES, TENDALS, JARDINERES, I SIMILARS DERIVATS D’ACTIVITATS 

COMERCIALS COM BARS, RESTAURANTS I ALTRES PER A TERRASSES I SIMILARS., que és del 

següent tenor literal: 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VÍA PÚBLICA AMB TAULES, 
CADIRES, TENDALS, JARDINERES, I SIMILARS DERIVATS D'ACTIVITATS COMERCIALS COM 
BARS, RESTAURANTS I ALTRES PER A TERRASSES I SIMILARS 

 
 

PREÀMBUL  

 
TÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
TÍTOL II. DELIMITACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE VIA PÚBLICA SUSCEPTIBLE D’OCUPACIÓ TEMPORAL  

TITOL III.  CONDICIONS DE SEGURETAT  

TÍTOL IV.   OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LA LLICÈNCIA  

TÍTOL V.   HORARIS  

TÍTOL VI.  CONDICIONS TÈCNIQUES  

TÍTOL VII.   CRITERIS PER L’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIONS EN DETERMINADES ZONES: 

TITOL VIII.  ESPAI ENTRE OCUPACIONS  

TITOL IX.  EDIFICIS D’INTERÈS HISTÒRIC O ARTÍSTIC  

TITOL X.  INFRACCIONS I SANCIONS 

TITOL XI.  PROCEDIMENT SANCIONADOR 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

DISPOSICIÓ FINAL  

 
Preàmbul 
 
La present Ordenança es justifica en la necessitat de disposar d'un marc normatiu de caràcter 
general que reguli la utilització dels espais públics municipals. Partint de la premissa el caràcter 
preferent del seu ús comú general, es tracta d'establir el règim d'activitats que resultin d'interès 
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general. 

Amb aquesta Ordenança, es pretén regular la distribució de l'espai de vianants públic, adequant 
l'estètica de les instal·lacions a l'entorn de la seva ubicació, pretenent-dotar d'atractiu singular l'espai 
urbà de Mollerussa i millorar la qualitat de la ciutat, tant per al visitant com per a la població local. 

Amb el referit objectiu, i a l'empara de les competències de l'Ajuntament de Mollerussa en matèria 
de béns de domini públic, l'Ordenança s'empara en les previsions contingudes en la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local , en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, i en el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

 
 
Títol I  Disposicions generals 
 

Article 1.  
 
1. La present ordenança te com a finalitat la regulació de l'aprofitament de l'espai públic per a la 

ocupació temporal amb taules, cadires, tendals, vetlladors, jardineres, estufes i altres de similars 
derivats d'activitats comercials com bars, restaurants i altres. 

 
2. Només podran obtenir la llicència d'ocupació de la via pública els titulars d'establiments que 

tinguin la corresponent llicència d'activitat, o en el seu cas s’hagin sotmès al règim de 
intervenció que sigui d’aplicació d’acord amb la legislació ambiental i d’activitats recreatives i 
d’espectacles públics. La llicència d'ocupació va lligada a una llicència d'activitat. Si la llicència 
d'activitat deixa de tenir efecte, automàticament ho farà la llicencia d'ocupació. 
 

3. 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.  
 

4. 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. Conseqüentment les sol·licituds de llicències d’ocupacions 
de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de l’ocupació 
 

5. 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. 
 

6. Amb caràcter previ a l'ocupació de la via pública, s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència 
municipal davant l'Ajuntament de Mollerussa, acompanyada, de la documentació prevista en 
aquesta ordenança, i en la que es preveurà el termini de l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires o similars. 

 
7. En el cas de locals de pública concurrència, serà condició inexcusable per l'efectivitat de la 

llicència d’ocupació de la via pública amb terrasses la presentació de la documentació que 
acrediti la contractació d'una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil prevista en la 
normativa aplicable. Amb un import mínim de 150.000,00 € 

 

8. Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser revocada, 
sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l'interessat, per raons d’interès públic, per 
ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de persones i/o vehicles, 
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o per l’ús abusiu que se'n fes. 

 

9. Retirada de la via publica. Quan, prèvia ordre de l'Ajuntament, a manca de llicencia o revocada 
aquesta l'interessat no procedeixi a la retirada de les taules i cadires, para-sols i altre mobiliari 
dins del termini atorgat, la retirada serà executada subsidiàriament per l'Ajuntament, essent les 
despeses a càrrec de l'interessat. 

 
 

Títol II.   Delimitació de la superfície de via pública susceptible d’ocupació temporal  

Article 2 

1. La superfície o espai de la via pública, o del seu vol, de la qual se n’autoritzi l’ocupació 
temporal i precària, es delimitarà en tots els casos pels serveis municipals, sigui mitjançant senyals 
gràfiques al sòl, per elements del propi paviment o qualsevol altre medi que es consideri oportú. En 

qualsevol cas, aquesta superfície o espai es delimitarà gràficament en un plànol acotat a escala 
1:100 o 1:50, segon els casos, que s’adjuntarà a la llicència que s’atorgui, una còpia diligenciada per 
l’Ajuntament de la qual caldrà exposar al interior de l’activitat beneficiaria de l’ocupació, en un lloc 
visible adjacent a l’entrada del local.  

2. Amb caràcter general s’estableix que: 
a. Caldrà deixar una franja per al pas de vianants, entre la línia de façana i les instal·lacions 

autoritzades, la qual serà com a mínim de 1’80 metres, llevat d’ordenacions per mobiliari 

urbà, fanals, bústies, guals, o d’aquells especials supòsits en els quals per raons específiques 
es determinarà una amplada inferior a la abans esmentada.   

b. La llargada màxima autoritzada per a l’ocupació es correspondrà amb la façana de 
l’establiment o negoci. Excepcionalment, previ informe favorable dels serveis tècnics i en el 
cas en que el local o locals adjacents ho autoritzin expressament per escrit o es trobessin 
sense activitat, es podrà atorgar llicència per la ocupació de la façana dels edificis 

immediatament contigus. Aquesta llicència excepcional quedarà automàticament revocada, 
amb dret a retorn de la part proporcional de la corresponent taxa, en el moment en que el 
local sense activitat tramités la corresponent llicència o comunicació prèvia d’inici de la 
mateixa.  

c. Les ocupacions s’autoritzaran sempre al damunt de la vorera, respectant el pas de vianants. 
La calçada es reserva per a la circulació i l’estacionament de vehicles. Només s’autoritzarà 
l’ocupació a la calçada, únicament dels espais destinats a aparcament de vehicles, quan pel 

tipus d’activitat no sigui possible efectuar aquesta ocupació damunt de la vorera o es 
desaconselli la seva ocupació, previ informe de la policia municipal i dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament.  

d. L’ocupació de la via pública o del seu vol, mai podrà impedir o obstaculitzar la circulació dels 
vianants o dels vehicles, l’entrada als edificis o aparcaments, les sortides d’emergència i 

l’accés als registres o elements singulars dels serveis o infraestructures urbanístiques. 
Tampoc podrà condicionar la funcionalitat dels elements del mobiliari urbà com bancs, 

jardineres, fonts, etc. 
 

e. La superfície d’ocupació autoritzable no podrà superar 2 vegades la superfície útil total del 
local de restauració al que estiguin vinculats. 
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3. En el cas de que la ocupació d’una activitat pogués suposar un impacte visual 
desproporcionat o indesitjable l’Ajuntament, previ informe dels serveis tècnics, podrà  establir la 
necessitat de deixar espais de pas o altres condicions que es considerin procedents, que no 
computarien a efectes de la quantificació de la taxa. 
4. Els tendals, veles o para-sols no podran superar en cap cas l’alçada màxima de 2,80 m i com 
a mínim tindran una alçada lliure de 2,20 m, amb un serrell addicional de 0,20 m.  

Per cada tendal o para-sol solament es podrà tancar verticalment dos laterals. Aquests tancaments 

seran amb materials transparents. 

De manera orientativa, la superfície ocupada màxima per cada mòdul de terrassa, serà de : 

- Mòdul petit 2 m x 0,70 m correspon a 1 taula i 2 cadires 
- Mòdul gran  2 m x 2 m correspon a 1 taula i 4 cadires  

5. Només s’acceptarà un cartell publicitari o pissarra per activitat, que no podrà ocupar l’espai 
lliure destinat als vianants o vehicles. No s’admetrà altra publicitat que la del nom comercial de 
l’establiment. 

6. Es podran col·locar jardineres dins de l’àrea de l’ocupació, amb una alçada màxima –

plantació inclosa- de 1,20 m. L’alçada màxima de la jardinera serà de 0,50 m. 
 

7. Per obtenir autorització per a la implantació d’una terrassa, caldrà aportar documentació 
gràfica que defineixi amb precisió i detall, els materials, els colors, els acabats, la posició i distribució 
de les taules, les cadires i els elements de tancament i cobriment, si fos el cas. Aquesta 
documentació gràfica contindrà una planta, a escala adequada, mínim escala 1:100 o 1:50 segons 
els casos, de distribució dels elements en relació a les façanes de les edificacions (portals, 

aparadors, etc) i als elements d’urbanització (voreres, esglaons, arbres, escocells, fanals, papereres, 

fonts, bancs, etc). 
 

8. Per iniciativa privada o pública, es podran tramitar projectes de terrasses, referits a un 
conjunt d’establiments d’una àrea continua i unitària, que determinin un model homogeni d’obligada 
observança. En el procediment, el projecte se sotmetrà a informació pública de 20 dies i a la 

consideració de les persones propietàries dels locals situats a l’àmbit afectat, prèviament a la 
resolució de l’Ajuntament. 
 

9. Tot el mobiliari i elements auxiliars autoritzats en l’ocupació, estaran en correcte estat de 
conservació, de neteja i de manteniment. 
 

10. A les terrasses situades a sota d’espais porxats, caldrà garantir l’espai lliure pel pas de 

vianants d’1,8 m d’amplada. En aquest espai solament podran instal·lar-s’hi tendals o veles 
adossades a la façana exterior del porxo; en cap cas es permès instal·lar-hi cap tipus de tancament 

vertical fix o mòbil a l’interior del porxo.  
 

11. Es prohibeix la instal·lació a l’espai públic d’elements de cobriment que no siguin de 
materials tèxtils o plàstics. No es permet la instal·lació de sostres rígids, de pèrgoles o similars. 
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Títol III.  Condicions de seguretat  

Article 3 

Els establiments estan obligats a mantenir les instal·lacions en perfectes condicions per a garantir la 

seguretat dels vianants i dels seus clients i personal assalariat. Tanmateix hauran de disposar de la 

corresponent pòlissa de responsabilitat civil en els termes descrits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 

que inclourà l’àmbit de la ocupació.  

Article 4 

Les tarimes o plataformes de fusta ubicades en calçada s’hauran de senyalitzar amb catadiòptrics, en 

les condicions establertes en els annexos de la present Ordenança, i la seva instal·lació haurà de 

garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials.  

Títol IV.   Obligacions dels titulars de la llicència  

Article 5 

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a : 

1. Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 
 

2. Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 
d’ocupació temporal i precària. 

 

3. Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els 
elements que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les 
degudes condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, 
deixant la superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

 

4. No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

 

5. Respectar els horaris que es fixin. 
 

6. Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que 
s’hi puguin incloure per raons d’interès públic. 

 

7. Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la 
totalitat del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols 
que et tot cas caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es 
podran deixar apilades taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte 
autorització expressa en espai habilitat a tal efecte. 

 

8. Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic 

per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 
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9. Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 

10. No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 

11. Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments 

o altres serveis públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a 

la seva ocupació. 
 

12. Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, 
derivats de la seva utilització. 

 

Títol V.   Horaris  

Article 6 

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria. 
Excepcionalment, i en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties 
al veïnat, l’Ajuntament podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades 
a fi i efecte de garantir el descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos 

concurrents. S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic.  

 

2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada.  

 

3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els 
horaris d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies 

d’ocupació de la via pública o del seu vol.  
 

4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es 
podrà autoritzar dins del següent horari: 

 

 Inici Finalització 

De diumenge  a dijous (ambdós inclosos)  8 hores (*) 00,30 hores 

Divendres, dissabtes i vetlles de festius 8 hores 1,30 hores 

 

(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no 

es podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
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En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 

vibracions  

En cas d'incompliment de la present condició o l'existència de denúncies per molèsties de 
sorolls, l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà 
intervenir per fer retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 

Títol VI.  Condicions tècniques  

Article 7 

1. Les instal·lacions elèctriques que puguin existir en les ocupacions de la via pública –estufes, 
ventiladors, elements d’il·luminació, etc- requeriran autorització expressa de l’Ajuntament,  i 
hauran d’estar adaptades a la normativa de seguretat industrial  d’aplicació, al reglament 
electrotècnic de baixa tensió i complir totes les normes sectorials, reglaments, ordenances o 
altra normativa tècnica que hi siguin d’aplicació, i no podran ser arran de terra sinó aèries.   

2. Els establiments que tinguin autoritzada la col·locació de taules i cadires podran col·locar 

estufes d’exteriors, que tinguin homologació per la UE:  

-De gas: fins a 500 W/m2 

-Elèctriques: fins a 150 W/m2 

No han de ser mai aparells fixos i s’han de retirar i emmagatzemar dins del local fora de 

l’horari de l’activitat de la terrassa. L'estructura de l'estufa haurà d'anar protegida amb una 

carcassa o semblant que impedeixi la manipulació d'aquells elements que continguin el gas 

propà. En tot cas, el titular de l’activitat haurà de disposar dels corresponents extintors de 

pols ABC, en un lloc fàcilment accessible.  

Queden prohibides les estufes domèstiques o decoratives. 

3. En qualsevol cas, queda establert com a clàusula expressa que les responsabilitats que es 
puguin derivar de les instal·lacions o ocupacions autoritzades, en tot el seu abast, recauran 
sobre el titular de l’establiment o negoci.  

 

4. Els titulars dels establiments autoritzats seran els responsables de desmuntar o retirar els 
elements o mobiliari que ocupa la via pública els dies de fort vent o tempesta. En especial 

hauran de retirar-se els para-sols, tendals i mampares sempre que hi hagi la previsió de 
climatologia adversa. 

 

5. No es permet la instal·lació de cap tipus d’element o aparells de reproducció musical, ni 
aparells de TV,  ni la realització d’actuacions o música en viu a les terrasses ubicades a 
l’exterior dels establiments que ocupin sòl de domini públic, sinó es disposa d’una 
autorització expressa per part de l’Ajuntament. 

 

6. No obstant, es podran realitzar excepcions a aquest punt en aquells supòsits en què 
l’Ajuntament acceptés puntualment la seva autorització per motius d’interès popular 
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(celebracions d’actes lúdics, culturals o recreatius, festes del barri, festes majors, o d’altres 
actes similars) o de promoció econòmica degudament ponderats. En aquest cas, caldrà 
sol·licitar autorització expressa i es podrà atorgar sempre i quan les característiques de 
l’emplaçament ho permetin i es duguin a terme les mesures preventives que es considerin 
oportunes per a la minimització de molèsties en matèria de contaminació acústica.  

7. En tot cas totes les instal·lacions hauran de complir els requisits establerts a la Llei 21/2013 

de 9 de desembre de avaluació ambiental, el Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, 
que aprova el Reglament de eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les 
Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, o allò que es determini a la 
normativa sectorial d’aplicació en cada moment.  

 

Títol VII.   Criteris per l’autorització d’ocupacions en determinades zones: 

Article 8 

Ocupacions situades damunt la vorera: 

 Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins 

un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 

1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, 
caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada 
elements de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta 
protecció s’instal·larà alineada amb la part interior de la vorada. 

2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure 
un espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 

Article 9 

Ocupacions situades a la calçada:  

1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles 
adjacent a la vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà 
superior a 4,50 m.  

2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer 

o zona, per criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic.  
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada 

i inclouran la senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de 
la seva ubicació específica. 
 

Article 10 

Ocupacions situades als passeigs: 

1. A la part central dels passeigs 
 

a).  Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es 

desenvolupi l’activitat principal. 
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b).  La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues 

ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 

m d’amplada mínima. 

c).  Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-

sols. 

2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 

a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 

3. En els passeigs amb porxos: 

a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 

b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels 

porxos. Només estaran permesos els para-sols. 

Article 11  

Ocupacions situades a les places: 

1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics 
de l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a 
norma general l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat 
entre una línia paral·lela separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat 

de l’amplada de la plaça a l’espai que confronta amb la façana de l’establiment. 
Excepcionalment i per causa justificada es podrà autoritzar una profunditat superior. 

 

2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
 

3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols 
els quals  podran tindre faldons a dos dels quatre costats.  
 

4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació 
d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. 

S’admet la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 

Article 12 

Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic:  

1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del 
conjunt de la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis 
tècnics, podrà denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic 
per a finalitats comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, 
per a finalitats cíviques, lúdiques o esportives. 

 

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 

present normativa. 
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3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, 

no es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a 
realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 

 

Títol VIII.   Espai entre ocupacions  

Article 13 

1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública.  

 

2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes 
de registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així 

com tots els serveis d’interès públic.  
 

3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient 
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà 
variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals.  

 

Títol IX.   Edificis d’interès històric o artístic  

Article 14 

No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o que 

d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació.  

Títol X.  Règim sancionador. 

Article 15 

Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança o a la resta de disposicions legals 

d’aplicació, tindran la consideració d’infraccions administratives i seran sancionades per les lleis 

sectorials que siguin d’aplicació en cada cas, lleva que puguin constituir delictes o faltes tipificades 

en les lleis penals, en aquest cas l’Ajuntament passarà el tant de culpa a l’ordre jurisdiccional 

competent i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti 

sentència ferma.  

Article 16 

1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions objecte d’aquesta Ordenança, 
correspon a l’Alcalde, llevat que puguin constituir infraccions penals. 

2. L’Alcalde podrà delegar aquesta competència en el membres de la corporació. Aquest 

resolució de delegació s’haurà de publicar al BOP i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, així com a la pàgina web de l’Ajuntament. 

Article 17 
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Les infraccions aplicables a aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus atenent al 

que preveuen els articles 192. 193, 194 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les 

administracions públiques.  

1. A mes de les faltes tipificades com a lleus en el text legal esmentats, tenen aquesta 
consideració les següents: 

a. L’ocupació d'una superfície major a l'autoritzada. 

b. La producció de molèsties als veïns o vianants derivades de l’ocupació i/o del funcionament 
de la instal·lació. 

c. Impedir la circulació dels vianants i/o dificultar la visibilitat necessària per al transit. 

d. Malmetre elements del mobiliari urbà propers a la instal·lació, 
e. Mantenir les taules i cadires apilades durant l'horari diürn. 
f. La instal·lació d'aparells sense la deguda autorització. 
g. Dipositar mobiliari, para-sols, envasos, caixes o altres estris al costat de la instal·lació. 

h. La manca de civisme en l'espai públic i de neteja de l'espai ocupat. 
i. No tenir a disposició dels agents municipals, la llicencia que acredita l’ocupació de la via 

publica. 
j. Qualsevol altra falta que no estigui tipificada com a greu o molt greu. 

No te caràcter sancionador l'ordre de retirada de les taules i cadires i altres elements de mobiliari 

quan no es disposa de la llicencia corresponent, quan s'ocupa un espai major de l'autoritzat o quan 

s'utilitza la via publica com a magatzem de les taules i cadires. Aquesta mesura pot ser adoptada per 

l'Alcalde, després d'haver donat audiència a les persones interessades 

Article 18  

Les sancions es graduaran especialment atenint a la gravetat i a la transcendència del fet, al perill 

potencial creat i a la reincidència. 

Article 19  

Les infraccions lleus, greus o molt greus, seran sancionades amb multes atenent el que preveuen els 

articles 192 i 193 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les administracions 

públiques, l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i l’article 

237 del DL 2/2003 de 28 d’abril, el qual aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya.  

 Títol XI.  Procediment sancionador. 

Article 20  

Per a la imposició de les sancions previstes es seguirà el procediment previst en el Títol IV de la Llei 

39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.   

Article 21  

L’import de les sancions haurà de fer-se efectiu als òrgans de recaptació de l’Ajuntament, 

directament o a través d’entitats de dipòsits, dins del 15 dies hàbils següents a la data en què siguin 

fermes, d’acord amb les normes municipals que ho estableixin.  

Article 22 

Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos. 
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Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus 

als 2 anys i les imposades per faltes lleus al cap d’1 any. 

El còmput d’aquest terminis s’efectuarà de conformitat amb el que estableix l’article 30 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.   

Disposició transitòria  

Els establiments que en el moment de l’entrada en vigor de la present Ordenança, disposin 

d’elements de terrassa que no s’ajustin a les seves prescripcions, hauran d’adaptar-se a aquests 

criteris en un termini de divuit mesos a comptar des de l’entrada en vigor de l’esmentada 
Ordenança.  

Disposició final  

Les prescripcions d’aquesta Ordenança que incorporen  o reprodueixen aspectes de la legislació de 

l’Estat o la Generalitat, que siguin d’aplicació, s’entendran automàticament modificades en el 
moment en que se’n produeixi la seva revisió. 

Aquesta Ordenança, una vegada produïda la seva aprovació definitiva, i hagin transcorregut quinze 
dies comptats des de que es produeixi la publicació del seu text íntegre en Butlletí Oficial de la 

Província, entrarà en vigor al dia següent. Romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació 
expressa.  

ANNEX  I  

DEFINICIONS:  

A efectes d’aquest Ordenança s’entendran per : 

a) Terrassa: tenen la condició de terrasses els espais de domini púbic, degudament senyalitzats, on 
s’ubiquen taules, cadires, para-sols, veles, tendals… i d'altres com estufes, jardineres o testos, 
annexes a un establiment d'hoteleria, restauració o assimilat situat en planta baixa.  
 
b) Vetllador: són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i que de forma 
total o parcial necessitin d’una instal·lació a la via pública.  

 
c) Mobiliari: S'entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, estufes, jardineres, arbusts, 
tendals, carpes, veles i similars.  
Mobiliari auxiliar: No s’autoritza la col·locació de mobiliari auxiliar (armaris, neveres, barres, etc.) a 
la via pública. L’ajuntament podrà autoritzar, en els casos que així es determinin, la instal·lació 
provisional d’elements auxiliars.  
 

d) Temporada: és el termini de vigència de l'autorització. La durada de l'autorització de terrasses, 
vetlladors i mobiliari urbà podrà ser com a màxim d’un any.  En cap cas es concediran autoritzacions 

per temps indefinit. 
 Llicència per temporada: 1 d’abril a 1 d’octubre 
 Llicència anual: 1 de gener a 31 de desembre 

 

e) Mòdul d’ocupació: és l’espai de terrassa ocupat amb taules i cadires: 

 Mòdul petit 2 m x 0,70 m correspon a 1 taula i 2 cadires 
 Mòdul gran 2 m x 2 m correspon a 1 taula i 4 cadires 
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ANNEX  II 

 

En els espais públics, els carrers i les places, situats al nucli antic de la població que han estat 
afectades per les obres d’urbanització del Pla de barris, i més concretament a: 

 

 Places:  De l’Ajuntament, de Manel Bertran, Major, i del Pla d’Urgell 
 

 Carrers: Diferents carrers de la Vila Closa, de Jacint Verdaguer, Ciutat de Lleida, Ferrer i 
Busquets (zona d’accés a la Plaça del Pla d’Urgell). 

 

 

Les ocupacions permeses es situaran dins de les zones delimitades al plànol que s’adjunta.  

En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les següents 
condicions tècniques particulars: 

 

 

Taules i Cadires: 

 

- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques 
estètiques. No integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 

- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic.  
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 

8016 – 8017 – 8024 – 8025 – 8028 – 8029 

- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. 
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Para-sols , para-vents i vetlladors: 

- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten.Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran 
rètols o missatges publicitaris de cap tipus.  

- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 
composició no permetrà la propagació de la flama. 

- Colors:  Beix clar. Ral 1013 – 1015     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAL  1013 

 

 

RAL  1015 
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Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 

- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions 

d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 

senyalització, etc) no ho permeten.  
- No es poden encorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar 

elements protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 

- S’han de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de l’hora de tancament de 
l’activitat de la terrassa. 

 

ANNEX IV 

Plànol de les àrees de la Vila Closa on s’hi poden instal·lar terrasses  

 

 

SEGON.- La publicació de l'acord que s'adopti en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 

d'anuncis d'aquest Ajuntament, al web municipal, a l'objecte de que durant el termini de 30 dies 

hàbils, comptats a partir de l' dia següent a el de publicació al Butlletí Oficial, els ciutadans puguin 

presentar les reclamacions i / o suggeriments que considerin oportunes (art. 49 LRBRL). 

TERCER.- Les reclamacions i suggeriments presentats seran informades per la Secretaria General, 

que elevarà al Ple la proposta d'estimació o desestimació que sigui procedent i d'aprovació definitiva 

de l'Ordenança. 
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QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s'entendrà aprovada 

definitivament l'Ordenança, a l'efecte per l'Ajuntament s'ordenaran els tràmits necessaris per a la 

conclusió del procediment i la seva entrada en vigor. 

CINQUÈ.- Que l'acord d'aprovació definitiva o, si s'escau, l'acord d'aprovació inicial elevat 

automàticament a aquella categoria, juntament amb el text de l'Ordenança, es publiqui al Butlletí 

Oficial de la Província. 

SISÈ.- Que l'acord d'aprovació es comuniqui a les administracions de l'Estat i de la Comunitat 

Autònoma dins el termini dels sis dies següents a la seva aprovació, en compliment del que disposa 

l'article 196.3 de el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2656.0&endsAt=3
407.0 

 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

08.- PRP 2021/443 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN RELACIÓ A L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE LA SERRA 
 
El Sr. Pere Garrofé Cirés dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme en la sessió celebrada el dia 24 de maig de 

2021, amb el contingut següent: 

Fets  
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 data 29 de juny de 2009 l’acord 
d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van ser publicades al 
DOGC número 5409 a l’efecte de la seva executivitat immediata. 

 
En data 7 de maig de 2021 (RE 2021/5717), el Sr. Antoni Reig Torne va presentar la sol.licitud i 
documentació tècnica, redactada per l’arquitecta Sra. Claudina Esquerda i Torné, relativa a una 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, en l’àmbit del Pla 
Especial de La Serra, amb la finalitat de possibilitar l’ampliació de les instal·lacions de l’IES 
Mollerussa “Escola Agrària” (Parc de la Serra), amb la construcció d’un equipament docent vinculat a 
l’aprenentatge del funcionament d’un centre boví i una planta de tractament metanogènic vinculada, 

com a part de la formació professional impartida en el centre. 
A més, atesa la urgència existent per la execució d’aquest equipament, aquesta modificació de POUM 

té com a finalitat incorporar en el planejament general les previsions necessàries, suficientment 
detallades per a que, en aplicació de l’article 116.3 del TRLU, es pugui dur a terme de forma directa, 
en tant no es redacta el Pla especial urbanístic del sector total del Parc de la Serra. 
En aquest sentit, proposa el següent : 
 

Qualificar l’espai on es proposa ubicar la planta docent i de recerca de tractament metanogènic 
com a Sistema urbanístic general d’Infraestructures i Serveis tècnics,  clau S (definit en el POUM 
vigent dins el Sistema d’Equipaments públics i de Serveis tècnics) coherentment a l’ús i 
característiques d’aquesta instal·lació, establint la seva ubicació com a obligatòria dins el conjunt del 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2656.0&endsAt=3407.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=2656.0&endsAt=3407.0
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sector de Pla especial, al igual que la resta de sòls ja qualificats com a Sistema d’Equipaments pel 
planejament general vigent en el sector. 
 

Ampliar lleugerament la superfície qualificada de Sistema urbanístic general d’Equipaments 
públics, clau E, situada al nord-oest de les actuals instal·lacions de l’IES Mollerussa “Escola Agrària” 
(Parc de la Serra), per tal de donar cabuda a la totalitat de les naus necessàries que conformen el 

centre boví de docència i recerca ambiental projectat, amb les dimensions i distancies entre elles 
indispensables per la seva correcta funcionalitat. 
De la mateixa manera que en el punt anterior, la ubicació d’aquesta superfície que s’afegeix a la 
qualificació ja vigent de Sistema general d’Equipaments, s’estableix també com a obligatòria, al igual 

que la resta de sòls ja qualificats com a Sistema d’Equipaments pel planejament general vigent en el 
sector. 
 

Incorporar, dins les previsions contingudes en el planejament general de Mollerussa, una proposta 
detallada del centre boví de docència i recerca ambiental previst en l’àmbit descrit, així com de la 
planta docent i de recerca de tractament metanogènic vinculada. 
 
Les modificacions que es proposen impliquen bàsicament ajustos gràfics dels plànols vinculants de 
l’avanç del Pla especial, que no alteren la seva finalitat última.  
 

Per un costat, la superfície d’equipament que s’assigna als equipaments escolars entre els quals el 
de l’IES Mollerussa “Escola Agrària” (Parc de la Serra), i que avui dia tenen una superfície 
aproximada de 96.021,19 m2 s’incrementarien fins arribar als 99.705,53 m2, eliminant la petita 
franja corresponent a espais lliures Parc territorial.  
 
Per altre costat, les instal·lacions existents, i actualment obsoletes, que es preveia destinar a usos 

botànics (Pt-J) i que tenen una superfície de 4.181,07 m2 passarien a formar part del sistema de 
serveis tècnics (S),  

 
Pel que fa a les instal·lacions a bastir, atès que s’annexa el projecte constructiu, aquest tindria el 
caràcter de vinculant a tots els efectes, a expenses de les petites variacions que es puguin fer en raó 
de la seva construcció. 
 

Per tant, la proposta de modificació del POUM no contradiu el model urbanístic d’ocupació del sòl 
proposat pel POUM vigent, si no que en facilita el seu desenvolupament al plantejar sectors 
complementaris entre si que assumeixen les cessions anticipades de sòl per a equipaments ja 
realitzades anteriorment i en permeten materialitzar-ne altres pendents de noves les quals, pel seu 
caràcter supramunicipal i abast territorial, no poden esperar a la finalització dels processions 
urbanístics d’equidistribució legalment establerts. A més, consolida l’objectiu de desenvolupament 
urbanístic sostenible perseguit pel marc legal urbanístic i respecta, en tot moment, els drets dels 

particulars afectats, garantint així la concurrència dels interessos públics i privats. 
 
En base a l’exposat anteriorment, l’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i 
oportunitat de tramitar degudament i aprovar la modificació puntual del POUM vigent anteriorment 
mencionada, atès que d’aquesta manera s’assegura el desenvolupament i consolidació del model 

urbanístic d’ocupació del sòl proposat pel POUM vigent, així com l’objectiu de desenvolupament 

urbanístic sostenible perseguit pel marc legal urbanístic, respectant en tot moment els drets dels 
particulars afectats, garantint així la concurrència dels interessos públics i privats. 
 
L’abast concret de la modificació platejada es troba definida a la documentació tècnica redactada per 
l’arquitecta Sra. Claudina Esquerda i Baiget, que consta incorporada a l’expedient de la modificació 
de referència.  
 

En data 17 de maig de 2021 el Sr. Carles Guerrero Sala , arquitecte del Consell Consell Comarcal, en 
funcions d’arquitecte municipal, conclou el següent: “Les modificacions proposades, si bé suposen 
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modificacions d’allò determinat als instruments urbanístics d’aplicació, són de petit abast i al nostre 
parer constitueixen ajustos que no els alteren substancialment, per la qual cosa els informem 
favorablement als efectes de la seva tramitació davant dels organismes pertinents, previs aprovació 
inicial, si és el cas, per part del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa”. 
 
En data 19 de maig de 2021 el Sr. Jaume Pla Benet, TAG d’Urbanisme ha emés informe sobre el 

procediment i la normativa aplicable. 
 
Fonaments de dret 
Arts. 96 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme  
Arts. 117 en relació amb l’art. 107 i ss. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme 

Article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes. 
Art. 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
En virtut dels antecedents exposats; a la vista de l’informe jurídic 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 inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN RELACIÓ A L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE 
LA SERRA, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecta Sra. Claudina 
Esquerda i Baiget. 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 7 de 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. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- 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. 

 

SISÈ.- 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. 

 

http://www.mollerussa.cat/
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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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3407.0&endsAt=3
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. 
 

 
Prèviament a la lectura, debat i votació de la següent proposta, el Sr. Alcalde manifesta que, atès el 

contingut similar d’aquesta proposta (PRP 2021/323) i la propera (PRP 2021/344), s’efectuarà debat 
únic d’ambdues i la lectura i votació separada. 
 
 
09.- PRP 2021/323 CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, 

ENCÀRREC DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LES SANCIONS RELACIONADES AMB 

INFRACCIONS AL RÈGIM DE PARADA I ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE MOTOR I 

SEGURETAT VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA.- 

 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 24 de maig de 2021, amb el contingut 

següent: 

 

La Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals 

(OAGRTL), facilita les funcions de gestió dels ingressos de dret públic municipals de tots aquells 
Ajuntaments que hi estiguin interessats. 
 
Atès el què disposa a l’article 7 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) 
i la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), l’Ajuntament de Mollerussa està 
interessat en delegar en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida la gestió integral dels expedients 
sancionadors en matèria d’infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles a motor. 

 
Aquesta delegació compren totes les competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les 
sancions que sobre infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles a motor, preveu la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.  
 
Vistos els informes obrants en l’expedient. 

 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació 
de Tributs Locals (OAGRTL), les competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les 
sancions de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, el text articulat de 
la qual va aprovar-se per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, d’acord amb el que 

determinen els articles 7.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i 
l’article 9 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
 
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 7.2 del TRLRHL el present acord, que haurà de fixar 
l’abast i contingut de la referida delegació, s’exposaran al públic en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) i en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per a general coneixement. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3407.0&endsAt=3907.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3407.0&endsAt=3907.0
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Tercer.- El contingut íntegre del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, encàrrec 
de gestió i recaptació de les sancions relacionades amb infraccions al règim de parada i 
estacionament de vehicles de motor i seguretat viària de l’ajuntament de Mollerussa a favor de la 
diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals 
(OAGRTL) és el que s’insereix a continuació: 

 
“CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, ENCÀRREC DE GESTIÓ I 
RECAPTACIÓ DE LES SANCIONS RELACIONADES  AMB INFRACCIONS  AL RÈGIM DE PARADA I 
ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
 
Lleida, data de signatura electrònica. 
 
Es reuneixen, d’una part: 
 
L’Il·lm. Sr. JOAN TALARN I GILABERT, president de la Diputació de Lleida i assistit pel secretari general de la 
Corporació, Sr. RAMON BERNAUS I ABELLANA 
 
i de l’altra: 
 
L’Il·lm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, en nom i representació d’aquesta 
Corporació i assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr: MANEL CIVÍS LLOVERA 
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom, de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, pot 
realitzar les funcions de gestió, dels ingressos de dret públic municipals de tots aquells Ajuntaments que hi 
estiguin interessats. 
 
II.- Que l’Ajuntament de Mollerussa està interessat en què la Diputació de Lleida porti a terme la gestió integral 
dels expedients sancionadors en matèria infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles a motor i, 
amb aquest fi i a l’empara del que preveu l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, el Ple de la Corporació municipal en adoptà l’acord de delegació de la facultat 
de gestió en la Diputació de Lleida. 
 
III.- Que la Diputació de Lleida, per acord de ple data 20 de gener de 2017 accepta la petició de l’Ajuntament de 
Mollerussa. 

 
IV.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present conveni de delegació, a l’empara del que 
es preveu en els articles 7 i 8 del TRLHL. 
 
A aquest efecte ambdues parts estableixen els següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER.- La delegació compren totes les competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les 
sancions que sobre infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles a motor, preveu la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, el text articulat de la qual va aprovar-se pel Reial decret 
legislatiu 339/1990, de 2 de març, d’acord amb el que determinen els articles 7.1 del TRLHL i la Llei 40/2015, 
reguladora del règim jurídic del sector públic, que a continuació es relacionen: 
 

 Expedir els documents de notificació de les denúncies formulades o tramitades exclusivament 
pels agents municipals, incloent les formulades per vigilants de les zones d’estacionament amb 
limitació horària, a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament i la consulta dels Registres de 
la Direcció General de Trànsit i la Prefectura Provincial de Trànsit. 

 
 Notificar les denúncies esmentades en el punt anterior. 

 
 Dictar la provisió de constrenyiment derivada de la manca de pagament en període voluntari de 
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l’import de les multes de trànsit. 

 
 La recaptació de l’import de les sancions  en període voluntari i executiu. 

 
 La liquidació dels interessos de demora. 

 
 La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 

 
 La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 

 
 La resolució dels recursos que es puguin interposar contra els actes del procediment de 

recaptació 
 

 Qualsevol altre acte necessari per tal d’assegurar l’efectiva realització de les actuacions  
esmentades. 

 
 La defensa jurídica i, en el seu cas, la representació davant Jutjats i Tribunals en els 

procediments que s’originin com a conseqüència d’actuacions derivades d’aquest conveni. 
 
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 de la Llei 40/2015 reguladora del règim jurídic del 
sector públic, s’encomana a la Diputació de Lleida, a través de l’ Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de 
Tributs Locals, la realització de les següents activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, sense que això 
suposi la cessió de la titularitat de la competència, essent de responsabilitat de l’Ajuntament dictar les 
resolucions de caire jurídic en què s’integra l’activitat concreta encomanada. 
 

 La identificació dels titulars dels vehicles denunciats. 
 

 L’enregistrament dels butlletins de denúncia. 
 

 La instrucció del procediment sancionador i la notificació dels actes administratius que en ell es 
dictin. 

 
 Qualsevol altra activitat  de naturalesa anàloga i necessària per a la materialització de les 

activitats anteriors. 
 
TERCER.- Procediments i terminis 
 
Per tal de garantir una coordinació eficaç entre les actuacions que hagin de dur a terme l’Ajuntament i l’OAGRTL 
s’estableix que: 
 

1. L’Ajuntament utilitzarà els seus propis impresos dels butlletins de denúncia manuals, butlletins 
que es trobaran numerats de forma correlativa, sense salts de numeració. 

 
2. L’Ajuntament donarà trasllat dels butlletins de denúncia i, en el seu cas, dels informes de 

ratificació de les denúncies, en el termini de set dies naturals des de la seva formalització o 
emissió,  pel procediment que s’acordi conjuntament i en funció dels mitjans tècnics i operatius 
establerts. L’OAGRTL podrà negar-se a tramitar els expedients sancionadors en els quals la 
demora en la tramesa de la documentació anterior superi en un 50 per 100 el termini acordat, 
quedant alliberat L’OAGRTL de qualsevol responsabilitat. 

 
S’entendrà per trasllat dels butlletins de denúncia la gravació de les dades a l’aplicatiu informàtic i 
l’escaneig de la butlleta de denúncia. El trasllat físic de la butlleta de denúncia s’haurà de fer en el 
termini màxim de quinze dies naturals des de la seva formalització o emissió. 
 
També es fixa en un termini màxim de set dies naturals, comptadors des de la data de la seva 
presentació, el trasllat a les dependències de l’OAGRTL dels escrits d’al·legacions i recursos que puguin 
presentar els interessats a les oficines de l’ajuntament sancionador, entenent com a trasllat l’escaneig 
del corresponent escrit com a document que formarà part de l’expedient sancionador. El trasllat físic dels 
escrits citats s’hauran de fer en un termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la data de la 
seva presentació. 

 
3. L’Ajuntament, a proposta de L’OAGRTL o dels Serveis Municipals, resoldrà les al·legacions i 
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recursos que facin els interessats per mitja de l’adopció del acords procedents emesos per l’òrgan 
competent, ordenant l’anul·lació i baixa dels expedients, confirmant la sanció proposta o, en cas 
de que aquesta sanció hagués estat imposada amb anterioritat, es procedirà a la seva anul·lació.  
El trasllat de les al·legacions i recursos es farà en el termini fixat al número anterior. 

 
4. L’OAGRTL procedirà a la successiva implantació d’aquells mitjans tècnics que permetin 

l’agilització dels procediments, com l’escanejat de butlletins, al·legacions, recursos i avisos de 
recepció. 

 
5. L’OAGRTL presentarà a l’Ajuntament els informes i propostes per tal d’introduir  els instruments 

de tecnologia digital que permetin als agents municipals l’optimització de la seva activitat. Així 
mateix, es cercaran les fórmules de finançament que facin possible fer front als costos d’ 
implantació i manteniment  d’aquests instruments pel municipi. 

 
6. L’OAGRTL proporcionarà a l’Ajuntament els  mitjans de control per un seguiment eficaç dels 

expedients mitjançant l’oportú seguiment informàtic en línia de cada expedient i mitjançant 
estadístiques mensuals indicatives de la seva evolució i situació.  

 
7. L’Ajuntament no podrà cobrar directament els imports de les sancions, els quals s’hauran 

d’ingressar necessàriament als comptes restringits de L’OAGRTL. No obstant, a través dels 
mitjans tecnològics implantats, s’estableix expressament la possibilitat de cobrament a través de 
targeta de crèdit i/o dèbit. El cobrament per targeta de crèdit s’haurà de realitzar necessàriament 
a través de les terminals de TPV que facilitarà L’OAGRTL.  

 
QUART.- Atenció al públic.   
 
L’OAGRTL habilitarà els locals d’atenció al públic necessaris per un funcionament adequat i correcte del servei. En 
aquest sentit, es possibilitarà l’atenció pública en les oficines de L’OAGRTL per tal que els ciutadans puguin ser 
atesos en relació als expedients objecte d’aquest conveni. Cada oficina atendrà els expedients dels municipis que 
tinguin territorialment assignats. 
 
CINQUÈ.- Compensació econòmica. Clàusula de garantia. 
 
La prestació dels serveis que es derivin de la delegació i tasques encomanades, que recull aquest acord, 
comportarà la compensació de les quantitats que s’indiquen en els apartats següents: 
 

1. El percentatge establert a l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 4 de la Diputació de Lleida, 
aplicat sobre el principal. 

 
2. Les despeses variables que suposi la tramitació de l’expedient en via voluntària, les quals hauran 

de quedar degudament acreditades. En concret:  
 

 Despeses de notificació.  
 Despeses derivades del cobrament bancari. S’inclou en aquest apartat com a despesa variable, la 

despesa per cobrament mitjançant TPV, si aquesta modalitat de pagament fos d’interès de 
l’Ajuntament.   

 Despeses de confecció de les notificacions. 
 
3. A més de les anteriors compensacions per despeses de gestió, L’OAGRTL rebrà en concepte de 

compensació les costes del procediment repercutides al deutor. És a dir, les costes del 
procediment executiu només es podran exigir al deutor, en cap cas a l’Ajuntament. 

 
SISÈ.- Ingrés de l’import de les sancions. 
 
L’import de les sancions recaptades, a la qual s’aplicarà una minoració pels costos fixes i els variables dels 
expedients tramitats, s’ingressaran per L’OAGRTL a l’Ajuntament en les entregues trimestrals. Ajuntament 
autoritza expressament a L’OAGRTL a practicar l’esmentada minoració.  
 
SETÈ.- Si l’Ajuntament subministra a la Diputació de Lleida la informació de les denuncies en format digital, sigui 
perquè disposa de mitjans de captació electrònica de la informació sigui perquè ha cedit aquesta captació a 
tercers, s’haurà d’adaptar al format que prèviament li haurà facilitat la Diputació. 
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Si l’Ajuntament vol que la Diputació de Lleida adquireixi els dispositius de captació electrònica de la informació 
amb tots els seus accessoris, perquè desprès li siguin cedits per aquesta, l’Ajuntament autoritza a la Diputació 
perquè liquidi l’import d’aquests dispositius dintre dels dos mesos següents al lliurament dels mateixos a 
l’Ajuntament. La liquidació es practicarà mitjançant la deducció de l’esmentat import de la liquidació mensual de 
multes que la Diputació practica a l’Ajuntament. Quan en les dues primeres liquidacions de multes següents al 
lliurament dels dispositius, no s’hagi pogut compensar l’import d’aquests, l’Ajuntament autoritza a la Diputació a 
compensar-lo de les liquidacions futures, siguin de multes o de qualsevol altre ingrés municipal del qual 
l’Ajuntament hagi delegat la recaptació en la Diputació de Lleida. 
 
VUITÈ.- L’Ajuntament podrà efectuar suggeriments de caràcter general i demanar, en qualsevol moment, 
informació sobre la gestió del procediments aquí regulats. 
 
NOVÈ.- La Diputació de Lleida durà a terme les funcions delegades d’acord amb el què disposa l’ordenament 
local i la normativa interna dictada per l’entitat de conformitat amb el que determina l’article 7.3 del TRLHL i de 
les pròpies facultats d’organització per a la gestió dels serveis atribuïts i, molt especialment, l’Ordenança general 
de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació dels ingressos gestionats per L’OAGRTL.   
 
DESÈ.- Entrada en vigor, efectes i durada de la delegació. 
 
La delegació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província per un període de 
quatre anys prorrogable per reconducció tàcita anual, excepte si qualsevol de les dues parts acorda deixar sense 
efecte l’esmentada delegació, cosa que s’haurà de notificar en un termini no inferior a sis mesos. 
 
ONZÈ.- Protecció de dades 
 
D’acord amb l’abast de les competències delegades a la Diputació de Lleida mitjançant els acords corresponents, 
s’annexa al contingut de tots els acords de delegació realitzats per l’ajuntament a favor de Diputació de Lleida i 
acceptats per aquest ens les següents previsions, en compliment del previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. 
 
La Diputació, mitjançant l’Organisme Autònom Gestió i Recaptació de Tributs Locals (en endavant, OAGRTL), ha 
de tenir accés a les dades personals contingudes als fitxers responsabilitat de l’Ajuntament, configurant-se com a 
Encarregat del Tractament. Al mateix temps, de totes aquelles generades, captades i obtingudes de les que 
OAGRTL decideixi la finalitat del tractament es constitueix com a Responsable del Fitxer. En virtut d’això 
s’estableixen les següents estipulacions:  
 

1. Tractar les dades facilitades conforme les instruccions de l’Ajuntament i el contingut al present acord, 
restant prohibit el tractament amb finalitats diferents a les establertes. 

2. En el règim de Comunicacions de Dades realitzades per l’OAGRTL en l’exercici de la competència 
delegada, s’estarà a allò previst a l’Annex I. 

3. En el desenvolupament de les competències de gestió tributària, recaptació voluntària i executiva, 
realitzades per l’OAGRTL, per la signatura de l’acord corresponent, s’entendrà adoptada l’autorització 
prèvia de l’Ajuntament per la cessió o transferència de dades en compliment de la normativa tributària 
d’aplicació. 

4. L’OAGRTL, en el tractament de les dades, aplicarà les mesures de seguretat de nivell bàsic i mig 
previstes al seu Document de Seguretat, que en la seva part pública estarà a disposició de l’Ajuntament 
per la seva consulta o mitjançant la descripció prevista a l’Annex II. 

5. A la finalització de la delegació de competència la Diputació haurà de tornar totes les dades personals 
que hagi tractat fins al moment, així com tots aquells suports que continguin dades personals 
corresponents als fitxers de l’Ajuntament. No obstant, i com a Administració Pública delegada, la 
Diputació, a través de l’OAGRTL, haurà de conservar aquelles dades generades en el desenvolupament 
de les competències atribuïdes i en el deure de conservació de les actuacions realitzades com a 
Responsable de Fitxer. 

Per altra banda l’Ajuntament està obligat a fer un ús adequat de les dades segons allò previst a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Concretament: 

a. Compliment dels tràmits d’inscripció dels fitxers dels que l’Ajuntament és titular, segons el 
procediment previst per als fitxers de titularitat pública establert a l’Article 20 de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets 
Digitals. 
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b. Complir amb el deure d’informació i confidencialitat en el tractament de dades personals 

contingudes als seus fitxers o a les que pugui tenir accés. 
c. Sol·licitar el consentiment del titular de les dades en cas que es produeixi un tractament 

amb finalitats diferents de les que van justificar la seva obtenció o, davant possibles 
cessions de dades a tercers diferents del titular. 

d. Comunicar a la Diputació les autoritzacions corresponents a la transmissió de dades a 
tercers, per qualsevol medi que permeti acreditar el seu atorgament. 

e. Adoptar les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa de les dades tractades. 
 

 
DOTZÈ.- Aquest acord substituirà qualsevol altre acord anterior en matèria de recaptació executiva de Multes de 
Trànsit. 

 
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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3907.0&endsAt=4
770.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per setze (16) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, 
Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan 

Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria 
Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons i Alonso Soria i una (1) abstenció  del Sr. Regidor, Joan 
Simeón. 
 
10.- PRP 2021/344  ADHESIÓ ORDENANÇA TIPUS GENERAL DE CIRCULACIÓ DE L’OAGRTL 
DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- 
 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 24 de maig de 2021, amb el contingut 

següent: 

Atès que l’Ajuntament està interessat en delegar a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), la gestió integral dels expedients 
sancionadors en matèria d’infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles a motor. 

 
Atès que aquesta delegació implica l’adhesió a l’ordenança general de circulació tipus de l’OAGRTL. 
 
Atès que aquesta ordenança tipus de circulació estableix que les quanties de les sancions lleus (L) 
les establirà cada ajuntament i les sancions molt grues (MG) i greus (G) són les previstes per Llei. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa disposa d’una ordenança de circulació de vianants i de vehicles i 

d’ús de la via i els espais públics de Mollerussa. 
 
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 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.- Aprovar l’adhesió a l’ordenança tipus general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de 
Lleida, indicant que el text és coincident amb el model aprovat i publicat per la Diputació de Lleida. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3907.0&endsAt=4770.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=3907.0&endsAt=4770.0
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Aquesta ordenança general de circulació consta de nou Títols i un Títol preliminar: 
 
Títol preliminar: objectiu i àmbit 
Títol primer: competències de la Policia Local 
Títol segon: normes generals de comportament en la circulació 
Títol tercer: de la circulació dels vehicles 

Títol quart: parades i estacionaments 
Títol cinquè: transports, càrrega i descàrrega 
Títol sisè: mesures especials de circulació 
Títol setè: circulació de vehicles de dues rodes 

Títol vuitè: infraccions, sancions i altres mesures cautelars 
Títol novè: procediment sancionador 
 

Segon.- Declarar subsistent l’annex del quadre de sancions, que s’incorpora com a annex en 
l’expedient, en totes aquelles amb tipificació lleu (L), amb la modificació de l’apartat “zones blaves” 
quina qualificació de la infracció per tots els supòsits és de 60 €. 
 
Tercer.- Derogar els Títols I a VIII de l’ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la 
via pública i els espais públics de Mollerussa i la resta d’articles que contravinguin l’ordenança 
general de circulació de l’OAGRTL de la Diputació de Lleida. 

 
En aquest sentit, es modifica el títol de l’ordenança que passa a denominar-se ordenança d’ús de la 
via i els espais públics de Mollerussa, amb el redactat següent: 
 
“ 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Objecte i normativa aplicable 

 
1. Aquesta Ordenança regula determinats usos i activitats que es duen a terme en els espais 
destinats a l'ús públic, i particularment els carrers, els camins, les places i els parcs o jardins de 
titularitat municipal, en el marc de les normes autonòmiques i estatals i de les directives europees 
d'aplicació. 

 
2. Els preceptes obliguen: 
a) Els usuaris de les vies i terrenys públics aptes per a la circulació. 
b) Els titulars i els usuaris de terrenys que, sense tenir tal aptitud, siguin d'ús comú. 
c) Els titulars i els usuaris de terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat 
indeterminada d’usuaris, en el cas que hi manquin altres normes. 
 

3. En allò que no es preveu en aquesta ordenança, pel que respecta a l'ús de la via pública, 
s’aplicaran les normes que corresponen al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals i la resta de disposicions que el completin o el desenvolupin. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 

 

Aquestes competències referides a les vies urbanes, els camins i els espais públics del terme 
municipal, inclouen: 
a) La regulació de les ocupacions, USOS i activitats a tots els espais i béns d'ús públic i també 
del subsòl. 
b) La regulació de les infraccions derivades de l’incompliment de les normes establertes i de les 
sancions aplicables a les mateixes, així com el procediment sancionador. 
c) Qualsevol altres funcions reconegudes per la legislació vigent 
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TÍTOL II. COMPETÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL 
 
Article 3. Agents Policia 
 
Els agents de la Policia Local són competents en la formulació de les denúncies que procedeixin de 
les infraccions que es cometin contra allò que disposa la present ordenança i la resta de disposicions 

aplicables. 
 
 
TÍTOL III. ÚS I CONVIVÈNCIA A LA VIA PÚBLICA 

 
CAPÍTOL 1 - Règim general 
 

Article 4. Ús de la via pública 
 
1. L'ús comú general dels espais públics, instal·lacions i mobiliari urbà, és aquell que es fa 
d'acord amb la naturalesa dels mateixos, essencialment per a la circulació o l'estada de persones i és 
lliure, sense perjudici del sotmeti ment a les normes que s'estableixen en aquesta ordenança o en 
d'altres relacionades sota els principis de llibertat individual i respecte a les persones. 
 

2. Les activitats que es desenvolupin a la via pública no poden limitar el dret dels altres als usos 
generals, llevat que es disposi de llicència o concessió per l'ús comú especial o l'ús privatiu. 
 
3. L'ús comú especial és el que, sense excloure de forma permanent altres usos, sotmet la via o 
espai públic afectat a una especial intensitat de forma temporal, el que afecta restrictivament els 
altres usos o bé suposa un aprofitament que pot anar més enllà del usos definits com a generals. 

 
4. L'ús privatiu és el que suposa l'ocupació directa o immediata dels espais o les instal·lacions 

públiques, de tal manera que els altres usos queden limitats. 
 
5. Ambdós usos resten condicionants a llicència o a concessió, que s'atorgaran tot ponderant 
discrecionalment la utilitat pública de l'ocupació que es sol·licita. 
 

Article 5. Danys a la via pública 
 
1. S'ha de tenir cura de no danyar o afectar cap element estructural de la via, del mobiliari urbà 
o qualsevol altre bé públic o privat, tant per part dels vianants com mentre es circula o en realitzar 
les parades i estacionaments. 
 
2. Qualsevol persona està obligada a evitar i prevenir la brutícia a la ciutat en general i als 

espais públics en particular. 
 
3. No es permès llençar o dipositar objectes o deixalles a la via pública, com papers, plàstics, 
embolcalls o restes del menjar, paquets de tabac, burilles de cigarretes, o similars; llençar xiclets 
sobre el paviment o el terra, o escopir; així com treure les extremitats o parts del cos a fóra del 

vehicle. 

 
4. No és permès la neteja a la via pública de vehicles, objectes o altres estris, llevat 
d'autorització municipal. 
 
5. Està prohibit pintar grafits, eslògans, dibuixos o similars, fixar enganxin-se, anuncis o 
publicitat sobre els elements de la via pública, el seu mobiliari o sobre les façanes dels immobles 
confrontats, tant públics com privats, llevat que hi hagi autorització. 
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6. Independentment de la sanció que recaigui, els responsables de qualsevol activitat feta o 
que afecti a la via pública són responsables també de la reparació dels danys i neteja. 
 
7. Està prohibida la fixació de motos, ciclomotors, bicicletes o similars, a elements de mobiliari 
urbà o immobles (arbres, senyals, bancs, faroles...) amb cadenat o altre tipus de fixació. 
 

8. No és permesa l'acampada lliure a la via pública. 
 
9. En cas d'accident, el conductor o titular d'un vehicle haurà de comunicar a l'autoritat 
municipal competent i en qualsevol cas a la Policia Local, els desperfectes que per causes del 

accident o derivades de la utilització del vehicle s'hagin pogut produir a la via o als seus elements 
estructurals així com els possibles danys al patrimoni públic o privat, encara que s'hagin pogut 
produir de manera fortuïta o aliena a la voluntat del conductor o del titular del vehicle. 

 
Article 6. Vehicles abandonats 
 
1. Es pot entendre que un vehicle està abandonat i, per tant, que la seva retirada de la via és 
procedent quan es dóna alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que estigui estacionat durant un període superior a trenta dies en un mateix lloc de la via pública 

o espai adjacent i presenti indicis o desperfectes que facin presumir-ne el seu estat d'abandonament. 
 
b) Que presenti signes evidents d'abandonament o desperfectes que facin impossible el 
desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació. 
 
c) En cas de retirada de la via pública per infracció a les normes de circulació quan transcorri un 

període de temps superior a dos mesos sense que el propietari procedeixi a la seva retirada del 
dipòsit municipal de vehicles. 

 
2. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al dipòsit municipal de vehicles. 
 
3. El deute que es generi pel trasllat i permanència al dipòsit anirà a càrrec del titular del vehicle, 
sempre que el vehicle no hagi estat robat i es presenti la corresponent denúncia, la qual ha de ser de 

data anterior a la retirada del vehicle de la via pública. 
 
4. L’existència d'un vehicle abandonat serà notificada al titular que figuri en el registre de vehicles de 
la Direcció General de Tràfic donant-li un termini de 20 dies per a que el retiri, previ pagament de les 
despeses generades pel trasllat i custòdia del vehicle. Transcorregut el termini, es procedirà a la 
venda, en pública subhasta, per a fer front a les despeses, donant-lo de baixa a la Prefectura 
Provincial de Trànsit, en cas que fos procedent. En tot cas, s'hauran de tenir en compte les 

disposicions que, sobre vehicles fora d'ús estableix el Decret 217/1999, de 27 de juliol. 
 
CAPÍTOL 2 - OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA. CONDICIONS GENERALS 
 
Article 7. Condicions generals de l’ocupació de la via pública 

 

1. Qualsevol actuació que impliqui l’ocupació total o parcial amb elements, instal·lació o 
obstacle de terrenys municipals, voreres, places, carrils de circulació, carrils d'estacionament, carril 
bici, camins o qualsevol espai públic caldrà que disposi d'autorització municipal, prèvia sol·licitud al 
registre general indicant espai a ocupar, motiu de l'ocupació, inici i durada de la mateixa. En el cas 
de concedir-se, en l'autorització es determinaran les condicions a complir. 
 
2. La concessió de les llicències d'ocupació del domini públic correspon ordinàriament a 

l'Alcaldia, que pot limitar el nombre de llicències a concedir per determinats usos o en determinades 
zones d'acord amb les necessitats ciutadanes i la previsió d’usos que hi puguin concórrer. 
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3. Per a tot tipus de llicència s'hauran de complir les següents condicions generals: 

a) Les autoritzacions s'atorgaran discrecionalment en atenció a l'harmonització dels usos i 
activitats que hi concorren i als altres interessos públics, amb especial atenció al respecte pel 
pas de vianants. En el cas en que es dificulti de manera greu la circulació de vehicles, 
vianants o l'accés a comerços, habitatges o locals, l'Ajuntament podrà denegar o condicionar 

l'autorització amb mesures especials en cada cas i les condicions a complir. 
b) Es complirà estrictament la normativa d'accessibilitat, Decret 135/95, de 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

c) Les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública s'han de resoldre en el termini de dos 
mesos, transcorregut aquest termini sense notificació s’entendrà desestimada a tots els 
efectes. 

d) El titular de la llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents de l'autoritat i 
dels serveis municipals. En cas contrari, no es podrà exercir el dret d'ocupació de la via 
pública. 

e) El titular de la llicència és responsable de mantenir l'espai pública afectat, les instal·lacions i 
la serva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. 

f) L'ocupació del domini públic comporta el pagament de les corresponents taxes previstes a 
l'ordenança fiscal. 

g) El sol·licitant de l'ocupació ha d'assumir el compromís de reposició del paviment que es pugui 
deteriorar com a conseqüència de l'ocupació. 

h) El sol·licitant haurà de mantenir en tot moment de l'ocupació un correcte estat de neteja de 
la zona afectada. 

 
Article 8. Obstacles a la via pública 

 
1. Per part de l'Autoritat Municipal o representants d'aquesta es podrà procedir a retirar els 

obstacles i/o instal·lacions, amb càrrec a l'interessat i sense perjudici de les sancions que 
corresponguin, quan: 

a) No s'hagi obtingut la corresponent autorització. 
b) S'hagin extingit les circumstàncies que van motivar-ne la col·locació. 
c) Es sobrepassi l'espai de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions fixades 

en aquella. 
 
2. Tot obstacle que dificulti la circulació de vianants o vehicles ha d'estar degudament protegit, 
senyalitzat i, a la nit, il·luminat per a garantir la seguretat dels usuaris. 
 
Article 9. Retirada d'elements 
 

1. En cas d'ocupacions de via pública no autoritzades, de incompliment de les condicions del 
permís, o per causa justificada d'interès o necessitat pública, l'Ajuntament, sens perjudici de les 
sancions que corresponguin, podrà ordenar la retirada immediata dels elements a la via pública o 
l'adopció de qualsevol tipus de mesura cautelar. Les causes de retirada poden ser les següents: 

a) En cas d’emergència o necessitat 

b) Quan ocupin un lloc que s'hagi d'habilitar per a un acte públic degudament autoritzat 

c) Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública o s'hagin de realitzar 
treballs relacionats amb la poda de l'arbrat 

d) Quan estigui disposat en una zona amb reserva d'ocupació per a la realització d'obres o 
treballs autoritzats 

e) En cas que se'n pugui presumir la utilització il·legítima o es vulgui garantir la seguretat de 
les proves o efectes del seu interior. 

f)  Quan hagi estat ordenat per l'autoritat judicial o administrativa competent 
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2. Excepció feta del casos legalment previstos, si la retirada no és efectuada pel titular del 
permís d'ocupació, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del element seran 
per compte del titular, que haurà de pagar-los o garantir el pagament, podent efectuar la retirada 
del permís si això no es compleix. 
 
3. Sempre que sigui possible, l'Ajuntament notificarà al titular de la llicència d'ocupació la 

retirada temporal dels elements. 
 
 
Article 10. Fiances 

 
En casos en que es consideri necessari es podran sol·licitar dipòsits de fiança per garantir la reposició 
de possibles danys al paviment o elements de mobiliari urbà en general. 

 
Article 11. Protecció del paisatge urbà i del patrimoni historicoartístic 
 
1. Els elements que s'instal·lin a la via pública, amb especial cura amb els tendals, veles, 
mobiliari urbà, vetlladors i terrasses, han d'ajustar-se en tot moment als requeriments establerts per 
les normatives i disposicions que regulin el paisatge urbà. 
 

2. L'autorització d'activitats i usos a l'entorn dels monuments històric artístics o edificis 
catalogats es farà amb les garanties necessàries per evitar que tinguin un efecte negatiu sobre el 
mateixos i en el document de concessió de la llicència es pot establir la imposició d'una fiança per 
restaurar els possibles danys, en cas que els serveis tècnics municipals ho considerin. 
 
Article 12. Rodatge de pel·lícules 

 
No es podrà fer cap rodatge de pel·lícula comercial o publicitària, documental, programa televisiu o 

anàlegs, en la via pública sense l'autorització expressa de l'Ajuntament des d’on es determinarà, en 
el permís corresponent, les condicions en què s’haurà de fer el rodatge, pel que fa a la durada, 
horari, elements, vehicles autoritzats, estacionaments, etc., sempre que això pugui ocasionar 
distorsions al trànsit normal o suposi la col·locació d'obstacles a la via pública. 
 

CAPÍTOL 3 - OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA PER OBRES EN IMMOBLES O TERRENYS 
PARTICULARS 
 
Article 13. Autoritzacions  
 
1. Les sol·licituds d’autoritzacions per aquest motiu s'hauran de presentar al registre general al 
menys amb 24 hores d'antelació, indicant espai ocupar, motiu de l'ocupació, inici i durada de la 

mateixa. 
 
2. Les autoritzacions s'atorgaran discrecionalment, i en casos en que es dificulti de manera greu 
la circulació de vehicles, vianants o l'accés a comerços, escales o locals, l'Ajuntament podrà denegar 
o condicionar l'autorització amb mesures especials a cada cas. 

 

3. De forma general: 
a) No s'autoritza la provisió o apilonament de material d'obra a la via pública. 
b) A la finalització del permís d'ocupació de via pública o en el seu defecte a la fi de cada 

jornada de treball es procedirà a la neteja de la part de la via que pugui haver-se malmès 
o embrutat. 

 
Article 14. Tanques de protecció en obres de construcció  
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1. És obligatòria la col·locació de tanques de protecció o ponts volants en obres de nova 
construcció. La col·locació de la tanca restarà limitada l’ocupació de  la vorera a un 30% d'ocupació 
màxima del total de la vorera i deixant un pas mínim lliure de 1.5 metres per al pas de vianants i 
fins a la construcció de la 2a planta de la estructura de l'edifici. 
 
2. Les tanques hauran de ser opaques, impermeables i que asseguri l'hermeticitat del recinte 

de treball i eviti molèsties els vianants i no podran dur en cap cas publicitat sense autorització 
municipal. 
 
 

Article 15. Bastides 
 
1. La instal·lació de bastides, en que es deixi un pas lliure mínim per la vorera de 1.50 metres 

podran ser amb tancament hermètic. En la resta de casos caldrà que disposin de bastida pont amb 
pas inferior per a vianants degudament impermeabilitzat, il·luminat i protegit amb una alçada lliure 
mínima de 2.20 m. i amplada de 1.00 per facilitar en condicions de comoditat i seguretat, el pas 
amb cadira de rodes, evitant la generació de barreres arquitectòniques. En tot cas s’haurà de complir 
la normativa d'accessibilitat 20/91. 
 
2. En cap moment s'autoritza la subjecció amb elements fixes ancorats al paviment dels peus de la 

bastida o tanques. 
 
3. En tots els casos es protegirà el paviment de tota la zona de treball amb làmines protectores que 
evitin el deteriorament del paviment. 
 
4. L'ocupació de la via pública amb tanques de protecció o bastides, serà com a màxim igual a la 

llargada de la façana. 
 

5. En casos determinats es podrà requerir que el sol·licitant, degut a l'ample de la vorera o al volum 
de circulació de vianants, es protegeixi i cobreixi els diferents elements de la bastida amb elements 
amortidors per tal d'evitar possibles contusions. 
 
Article 16. Maquinària elevadora, contenidors, casetes i altres elements 

 
1. La col·locació en la via pública de elements auxiliars d'obra no nomenats anteriorment, com 
ara contenidors i sacs de lona, grues mòbils, muntacàrregues, plataformes elevadores, casetes 
d'obra i altres elements de construcció, a més de necessitar el corresponent permís dels serveis 
tècnics municipals i complir les normes que en ell s'especifiquen, de forma general: 

a) Es deixarà un pas lliure per a vianants de 1,5 metres, excepte que així ho determinés el 
permís corresponent. 

b) No podrà sobresortir de la projecció en planta del element cap objecte que no estigui a una 
altura inferior de 2,20 metres, sobretot en el cas de contenidors. 

c) En el cas de les plataformes i mecanismes elevadors hauran de estar degudament protegits 
per evitar accidents mitjançant perímetres de seguretat respecte l'element. 

d) En tot cas, el permís anirà lligat amb la tipologia de paviment en que es col·loca l'element, 

podent-se així condicionar l'ocupació a la protecció del paviment. 

e) Es prohibirà la col·locació tant d'aquests elements com de bastides i tanques per raons de 
vies d'interès, d'especial protecció o per mesures de seguretat. 

 
2. Específicament per a contenidors i sacs de runa, s’haurà de sol·licitar la  preceptiva llicència. 
En tot cas s’haurà de complir les següents condicions: 

a) Els contenidors o sacs hauran de presentar en el seu exterior, de forma visible, el nom o raó 
social de la part contractant, així com el nombre de telèfon de contacte. 
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b) Hauran d'ésser de colors que destaquin respecte el paviment perquè siguin perfectament 

visibles, o en el seu defecte, estar correctament balissats i senyalitzats, sobretot en hores 
nocturnes. 

c) Els contenidors o sacs per a runes hauran de tapar-se convenientment amb la finalitat que 
no es produeixin vessaments de materials residuals a la via pública. 

d) En tot moment s’haurà de mantenir en perfectes condicions la netedat de la superfície de via 

pública ocupada, de tal forma que no es permetrà el vessament o caiguda de material 
d'aquest, havent-se de recollir de forma immediata. 

e) En cap cas el contingut del contenidor o sac excedirà del nivell més baix del seu límit 
superior. 

f) Aquests contenidors o sacs hauran d'ésser retirats, un cop plens, abans de 24 hores. També 
caldrà retirar-los des del divendres a les 18.00 hores fins el dilluns a les 8.00 hores, i, si 
calgués per a la circulació de vianants, vehicles o qualsevol altra causa justificada, a petició 

de l'Ajuntament. 
g) En qualsevol cal, resta prohibida la instal·lació de contenidors o sacs a la es zones que es 

defineixen com a pe atonals o de trànsit mixt. 
h) En les zones on els Serveis Tècnics així ho entengui, s’exigirà la protecció del paviment 

mitjançant els elements que es determinin en la llicència. 
i) Els contenidors o sacs hauran de ser retirats dins de les 24 hores finalitzades les obres a les 

quals es destinaven. 

 
Article 17. Senyalitzacions 
 
1. En els casos en que l'ocupació impliqui el tall total o parcial de una via o que afecti la normal 
circulació de vehicles, caldrà col·locar tanques, senyalització de perill d'obra, reducció de velocitat, 
segons la vigent normativa de circulació. En el cas de les voreres, requerirà també la senyalització 

convenient si es considera que l'obstacle pot suposar un perill pels vianants. A més de la 
senyalització habitual, també s'hauran de prendre les mesures necessàries de senyalització per 

circulació nocturna. 
 
2. En cas que els Serveis Tècnics o la Policia Local considerin necessari, es col·locaran cartells 
indicatius del desviaments alternatius i es publicaran anuncis als diferents mitjans de comunicació. 
 

3. En tots els casos les despeses de publicació a medis de comunicació, senyalització i possibles 
actuacions de Policia Local seran a càrrec del titular de l'autorització. 
 
Article 18. Ocupacions excepcionals 
 
No serà permesa la ocupació de la via pública mitjançant elements d'obra tipus grues fixes, sitges o 
anàlegs llevat de casos excepcionals degudament justificats i verificats per l'Ajuntament. 

 
CAPÍTOL 7 - EXECUCIÓ D'OBRES A LA VIA PÚBLICA  
 
Article 19. Objecte 
 

Les presents disposicions es refereixen a totes les obres o treballs que es realitzin a la via pública o 

que afectin a la mateixa, executades dins del terme municipal de Mollerussa per qualsevol entitat, ja 
cia pública o privada, i tenen per objecte regular les condicions d'execució, la senyalització i el 
balisament de les obres. Així mateix, les disposicions en matèria de senyalització i balisament es 
faran extensives a qualsevol ocupació temporal o permanent de la via pública que ho requereixi. 
 
Article 20. Autoritzacions 
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Qualsevol obra que dugui a terme a la via pública haurà de disposar de la preceptiva autorització, ja 
sia per obres de construcció particulars que afectin la via pública, execució de rases en el subsòl per 
a instal·lacions de serveis, obres de millora o manteniment de guals, etc. 
 
Article 21. Horaris 
 

Es podran dur a terme execució d'obres a la via pública de forma genèrica entre les 8.00 i les 22.00 
tots els dies laborables. Els dissabtes l'horari de treballs serà de les 8.00 fins les 13.00. En casos 
excepcionals i justificats l'Ajuntament de Mollerussa podrà autoritzar la realització d'obres a la via 
pública fora d'aquests dies i horaris establerts. Els Serveis Tècnics Municipals podran establir les 

condicions particulars en què hauran d'executar-se aquests treballs. 
 
 

 
Article 22. Senyalització d'obres 
 
1. L'obligació de senyalitzar es durà a terme en el lloc on s'afecta la via pública i altres llocs on 
sigui necessària qualsevol indicació com a conseqüència directa o indirecta de les obres o treballs 
que es realitzin. Les senyals hauran d'ajustar-se al disposat en la normativa estatal vigent en 
matèria de senyalització provisional d'obres, essent referència obligada la normativa 8.3 IC 

Señalización de Obras i el Manual de señalización vertical horizontal y de obras en vías urbanas y 
secundarias del Ministerio de Fomento i la FEMP. 
 
2. En cap cas podrà ocupar-se la via pública sense que s'hagin instal·lat els senyals i balises 
previstes en aquesta ordenança. 
 

3. El promotor de les obres serà el responsable del manteniment de la senyalització i el 
balisament de les obres durant les 24 h del dia, garantint-ne la visibilitat i l'estabilitat de la mateixa 

tots els dies de la setmana. 
 
4. Si fos necessària la retirada temporal de la senyalització o balisaments existents per motiu 
de les obres, el promotor haurà de reposar la senyalització al seu estat anterior, de manera que es 
mantinguin els criteris de coherència anteriors. 

 
5. Si per la seva naturalesa o extensió de les obres fos necessària la senyalització horitzontal en 
el paviment, el color de les marques serà el groc i reflectant. 
 
6. Si la senyalització vigent i la provisional poguessin provocar la confusió en els conductors es 
procedirà a esborrar la senyalització vigent amb els medis existents al mercat i autoritzats pels 
Serveis Tècnics. 

 
7. Una vegada finalitzada l'obra haurà de reposar-se la senyalització al seu estat anterior amb 
pintura blanca. 
 
8. La senyalització de les obres haurà de ser clarament visible per la nit, per la qual cosa, quan 

la zona d'obres no disposi de suficient nivell d’il·luminació, es disposaran tanques amb elements 

reflectants o captafars i balises lluminoses adossades a les tanques delimitant tot el perímetre de 
tancament. 
 
Article 23. Sancions específiques 
 
L’incompliment de les condicions expressades en la present ordenança, sense perjudici d'altres 
responsabilitats que puguin derivar-se, podrà ésser sancionada amb multes entre 200 € i 500 € 

diaris mentre en mantingui la infracció, segons la gravetat de les faltes comeses. 
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Article 24. Incompliment reiterat 
 
L’ incompliment reiterat de les condicions podrà comportar la paralització de les obres i la suspensió 
de la llicència. 
 
Article 25. Col·locació de tanques 

 
1. Es disposaran sempre tanques que limitin lateral i frontalment la zona d'obres no accessible 
al trànsit rodat o de vianants. Les tanques es col·locaran formant un tot-u continu, lligades entre 
elles de forma sòlida, sense separació entre elles. Es reforçaran amb panells direccionals reflectants 

en els extrems de l'ocupació, de forma perpendicular a la circulació dels vehicles. 
 
2. Les tanques seran d'una alçada mínima d'1.0 m, i d'una longitud superior a 1.25 m. 

 
3. En el tancament i balisament d'obres en calcada, amb presència de trànsit proper a les 
tanques, es col·locaran tanques de formigó tipus New Jersey o similar, que esdevinguin una 
protecció segura per al trànsit rodat i pels treballadors de les obres. 
 
4. L'Ajuntament de Mollerussa podrà ordenar la col·locació d'altres tipus de tanques, o la 
superposició i combinació de diferents models quan l'estudi detallat de la seguretat de l'obra així ho 

requereixi. 
 
Article 26. Identificació de tanques 
 
1. Les tanques d'obra duran una placa cada 20 m, i com a mínim en cada extrem de l'alineació 
total, de 40x25 cm com a mínim, en planxa d'acer, en la qual hi constarà el nom i anagrama del 

promotor, el número de la Llicència, el motiu de les obres, l'inici i termini de les mateixes i un telèfon 
d'atenció permanent 24 h en casos d'emergències. 

 
2. Per tal de garantir els accessos a habitatges, comerços, locals i altres propietats privades o 
públiques amb accés a la via pública es disposaran passeres metàl·liques amb passamans 
autoportants, amb ferm antilliscant i col·locades de manera fàcilment accessible, estable i segura per 
al pas de vianants. 

 
3. Quan sigui necessària la col·locació de planxes metàl·liques en els paviments, tindran unes 
dimensions i gruixos adients que n'evitin el vinclament i la deformació al pas dels vianants. 
 
4. Es limita el temps de permanència d'una o vàries planxes metàl·liques com a elements de 
protecció de sots, cales o deformacions dels paviments a tres dies, excepte en els casos excepcionals 
degudament justificats que hauran de ser expressament autoritzats per l'Ajuntament de Mollerussa. 

 
Article 27. Interrupcions del trànsit 
 
1. Si com a conseqüència de les obres resultés necessari la interrupció total o parcial del trànsit 
de vehicles, o l'ocupació total de la vorera, caldrà obtenir l'autorització de la Secció de Vialitat i 

Trànsit per a dur a terme els talls i desviaments necessaris, d'acord amb les condicions disposades 

en la present ordenança i les condicions particulars que puguin incloure's en l'autorització. 
 
2. Si com a conseqüència de les obres fos necessari la interrupció total o parcial del trànsit, 
l'Ajuntament de Mollerussa podrà publicar en la premsa local els anuncis previs corresponents. Les 
despeses derivades de la publicitat aniran a càrrec del promotor de les obres. 
 
3. Així mateix, si fos necessària la presència d'agents de la Policia Local per a dur a terme la 

regulació del trànsit o altres tasques necessàries com a conseqüència de les obres en la via pública, 
les despeses del personal de la Policia Local s'imputaran al promotor de les obres. 
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Article 28. Mesures de protecció 
 
1. Sota cap concepte podrà interrompre's el pas dels vianants sense adoptar itineraris 
alternatius propers a la zona d'obres, evitant desplaçament excessius de la trajectòria, i mantenint 
sempre els criteris d'Accessibilitat exigits en la legislació vigent. 

 
2. Si existís el perill de caiguda d'objectes en la vertical de la vorera sobre el pas dels vianants, 
s'instal·laran bastides pont, amb il·luminació nocturna si són tancades i de més de 3 m. de longitud. 
 

3. No es podrà efectuar provisió de terres o runa directament sobre la via pública, havent 
d'emprar-se contenidors de volum i dimensions adequats a cada tipus de via en què es treballi. 
 

4. Al finalitzar la jornada de treball els responsables de l'obra hauran d'efectuar la neteja de 
l'obra i l'adequació de la maquinària, eines i materials de manera que l'obra ofereixi un aspecte 
d'ordre i seguretat adequats. 
 
CAPÍTOL 8 GUALS PERMANENTS 
 
Article 29. Llicència de gual 

 
L'entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública constitueix un ús comú especial de béns 
de domini públic, i està subjecte a llicència municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta 
Ordenança. 
 
Article 30. Requisits per a l’obtenció de la llicència de gual 

 
Per a obtenir la llicència de gual, cal que el local reuneixi les condicions següents: 

 
1. Per a tots els locals: 

a) Que el tipus d'activitat exigeixi l'entrada i sortida de vehicles 
b) Que es compleixin les normes sobre protecció contra incendis, ventilació i superfície mínima 

per placa d'aparcament exigides a les Ordenances d'Edificació, Industrials o d'altres 

 
2. Garatges o aparcaments: 

a) Que es tracti d'una edificació o local amb obligació legal de tenir garatge o aparcament 
b) En la resta de casos caldrà que el local tingui una superfície mínima de 60 m2 amb capacitat 

per a tres o més vehicles, excepte en el cas de habitatges unifamiliar aïllat, o que es tracti 
de petits locals ubicats en la planta baixa d'un edifici i que s'adquireixen amb la finalitat de 
destinar-los, com a ús principal a garatge i sempre que l'edifici no disposi de places 

d'aparcament soterranis. 
 
Article 31. Vigència 
 
1. El termini de vigència de la llicència de gual serà el que indiqui la resolució, amb els límits 

establerts a la legislació vigent en matèria de béns de les entitats locals. 

 
2. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot revocar la llicència per raons d'interès públic i amb 
resolució motivada. En tots els supòsits el titular ha de suprimir el gual, retornant la placa de la 
llicencia municipal a l’ajuntament i reposar la vorera i voravia al seu estat original.   
 
Article 32. Condicions generals 
 

1. La llicència de gual es concedeix per un ús permanent de 24 hores diàries. 
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2. La llicència permanent es concedirà per a locals destinats a garatges de comunitats de propietaris 
o edificis unifamiliars, per a garatges o aparcaments 
 
3. La llicència d'ús horari es concedirà per les 24 hores diàries. 
 
Article 33. Amplades  

 
1. La llicència especificarà l'amplada autoritzada, que no excedirà en més d'un metre l'espai que 
quedi lliure per al pas exclusiu dels vehicles en la línia de façana. En l'amplada reservada per al pas 
exclusiu de vehicles no es computarà la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà 

d'estar degudament protegida. 
 
2. En carrers de menys de 6 metres de calçada, per tal de facilitar l'entrada i sortida de vehicles i 

sempre que s'hagi construït el gual amb la màxima longitud que permet el punt anterior, es podrà 
autoritzar: 
 

a) La prolongació de la senyalització horitzontal en un metre més a cada banda 
b) Una zona d'estacionament prohibit a l'altra banda del carrer i davant del gual dels garatges o 

aparcaments d'utilització pública, quan no sigui suficient la prolongació de la senyalització. 
Les despeses d'aquestes obres aniran a càrrec del titular de la llicència 

 
3. Quan s'autoritzi l'accés a camions de gran tonatge, podrà excedir fins a dos metres i mig 
l'amplada de la porta. 
 
Article 34. Límits 
 

Els límits del dret de gual estaran situats a més d'un metre d'un arbre, punt d'enllumenat públic, 
element de senyalització o del mobiliari urbà; si cal, podrà efectuar-se'n el trasllat, prèvia 

autorització i les despeses del qual seran a càrrec del sol·licitant. 
 
Article 35. Altres llicències 
 
El sol·licitant de la llicència de gual ha d'estar en possessió de la llicència municipal d'activitats i, en 

els casos que sigui necessària, la llicència d'activitat i autorització per a traslladar els elements 
urbans que impedirien l'accés al local o recinte. 
 
Article 36. Obligacions del titular de la llicència 
 
1. La concessió de la llicència de gual comportarà les obligacions de naturalesa econòmica que 
s'estableixin a les ordenances fiscals. 

 
2. El sol·licitant de la llicència de gual haurà de dipositar, a més, una garantia per a la restitució de la 
vorera al seu estat anterior. L'import de la garantia es determinarà en funció de la superfície 
afectada (longitud de vorera afectada) i de les tarifes establertes per a la reconstrucció de paviments 
a les ordenances fiscals. En els carrers sense vorera diferenciada en alçada, la superfície afectada pel 

gual serà el rectangle definit per la longitud autoritzada a la llicència de gual i una cinquena part de 

l'amplada del carrer. 
 
3. L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, requerir al titular de la llicència perquè actualitzi 
el dipòsit i, si les condicions urbanístiques ho requereixen, perquè construeixi el gual segons el 
model vigent. 
 
Article 37. Adaptació de la vorera 
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1. Correspon al titular de la llicència de gual l'adaptació de la vorera, que consistirà en un reforç del 
paviment i, si el carrer té diferenciada la vorera en alçada, en la construcció d'un rebaix en la 
vorada, assumint totes les despeses que es derivin. 
 
2. L'adaptació de la vorera s’ajustarà a les característiques del reforç del paviment i del gual que 
s'especifiquin pels serveis tècnics municipals. 

 
Article 38. Característiques tècniques 
 
Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals es fixaran per part 

dels serveis tècnics municipals i hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de 
barreres arquitectòniques. 
 

Article 39. Afectacions de les voreres 
 
1. El rebaix de la vorera afectarà com a màxim els 100 cm més propers a la calçada. La resta 
de la vorera mantindrà la rasant original procurant conservar una amplada mínima de 90 cm d'acord 
amb la legislació vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.  
 
2. Qualsevol adequació necessària, originada pel desnivell del carrer, entre el pla inclinat de la 

vorera i el pla horitzontal d'accés al local, s’efectuarà dins de la finca afectada, a partir de la línia de 
façana, excepte en els carrers amb molt pendent, en els quals l'Ajuntament podrà autoritzar el canvi 
de rasants de la vorera. 
 
Article 40. Guals per obres 
 

No es permet l'accés rodat a les finques per sobre de la vorera mitjançant rampes o elements 
equivalents, provisionals o fixos, excepte en el cas d’obres d'enderroc, reparació o nova construcció 

d'edificis i altres activitats que exigeixin el pas de camions i maquinària pesada per damunt de la 
vorera, que comportaran la construcció del gual corresponent, excepte quan el termini de la llicència 
d'obres sigui inferior a sis mesos, en què es podrà aprofitar el paviment existent, sempre i quan sigui 
prou resistent per a preservar les instal·lacions soterrades. La vorera es mantindrà en tot moment 
transitable per als vianants i es reconstruirà un cop finalitzats els treballs que precisin el pas de 

vehicles. En tot moment s’haurà de mantenir la vorera en condicions de neteja i adequada pel 
trànsit. L’ incompliment reiterat d'aquest punt, sense excloure les sancions corresponents, podrà 
comportar la retirada del gual per part dels Serveix Tècnics Municipals. 
 
Article 41. Senyalitzacions 
 
1. El titular de la llicència de gual està obligat a senyalitzar l'accés segons les determinacions 

corresponents i a mantenir el paviment i la senyalització en perfectes condicions de conservació. Les 
obres de construcció, reparació, reforma o supressió del gual s'executaran a càrrec del titular de la 
llicència. 
 
2. L'ampliació i reducció del gual donarà lloc a l'actualització del dipòsit a l'adaptació al model 

de gual vigent. 

 
3. En acabar la vigència de la llicència de gual, se suprimirà aquest i es restituirà la vorera al 
seu estat anterior. Si l'interessat executa l'obra a satisfacció dels serveis tècnics municipals, podrà 
recuperar la garantia. Si l'executa l'Ajuntament, ho farà a càrrec de l'interessat, aplicant-hi el dipòsit 
de garantia. 
 
Article 42. Transmissió de llicències 
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1. El canvi de titular de la llicència de l'activitat o la pèrdua dels requisits del local en base als quals 
va ser concedida la llicència de gual determinaran la seva caducitat. 
 
2. En la tramitació de la nova llicència de gual el sol·licitant podrà acreditar que s'ha subrogat en els 
drets derivats del dipòsit i del rebaix de la vorera atenencs a l'anterior titular, si bé haurà de 
actualitzar la garantia i adequar el gual al model vigent. 

 
3. En el cas que es construeixi un gual o que accedeixin vehicles des de la via pública o un local o 
recinte sense haver obtingut la llicència, l'Ajuntament requerirà el titular de l'activitat, o en el seu 
defecte l'arrendatari o el propietari del local, perquè en el termini de quinze dies reposi, al seu 

càrrec, la vorera al seu estat anterior, o, si es reuneixen els requisits necessaris, perquè tramiti 
l'oportuna llicència. En aquest cas s'hauran d'abonar drets de llicència dobles i la taxa d'ús de 
vorera, amb un recàrrec del 50% a comptar des del moment que es constitueixi el fet imposable i 

fins al moment de la seva legalització, així com les despeses derivades de la inspecció que ha 
detectat el fet imposable, com les posteriors per a verificar l'ordre de compliment. 
 
4. Un cop exhaurit aquest termini de quinze dies sense que s'hagin iniciat els tràmits esmentats a 
l'article anterior, l'Ajuntament podrà incoar els expedients oportuns per a sancionar la infracció i 
restaurar la realitat física alterada. 
 

Article 43. Abast de la llicència 
 
Les obligacions d'aquesta secció seran exigibles tant al titular de la llicència de gual com a les 
persones que en siguin beneficiàries. Qualsevol canvi de titular, dimensions, condicions de la llicència 
implicarà la baixa de la llicència vigent i la sol·licitud d'una de nova. 
 

Article 44. Guals per a sortides d’emergència 
 

Tots els establiments públics als quals legalment se’ls exigeixi sortida d’emergència o aquells que 
sigui recomanable com a mesura de seguretat, hauran de sol·licitar i obtenir gual permanent que es 
tramitarà de conformitat amb les disposicions del present capítol. 
 
CAPÍTOL 9 - ZONES DE RESERVA I D'ESTACIONAMENT EXCEPCIONAL 

 
Article 45. Condicions generals 
 
1. Les zones de reserva d'estacionament i d’autorització excepcional constitueixen un ús comú 
especial dels béns de domini públic i estan subjectes a autorització municipal i, en el seu cas, a 
l'abonament de la corresponent taxa. 
 

2. Les zones de reserva d'estacionament únicament podran ser utilitzades pels usuaris 
autoritzats. 
 
Article 46. Condicions per a l’atorgament de la llicència de reserva 
 

1. La llicència de reserva d'estacionament es pot atorgar: 

a) Per a persones amb mobilitat reduïda 
b) Per a entitats oficials i vehicles dels serveis d'urgències, sanitari i policia 
c) Per a vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega de materials en les obres de 

construcció 
d) Per a vehicles que realitzin treballs de mudances, transport de mercaderies o 

subministraments 
e) Per a l'estacionament o parada de transports públics discrecionals de viatgers 

f) Per a bicicletes, motocicletes i ciclomotors 
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g) L'Ajuntament determinarà, en la concessió de la reserva, l'horari de vigència, fora del qual 

podrà utilitzar-se pels altres usuaris de la via pública. 
 
2. L'Ajuntament, també, es podrà reservar el dret a la seva concessió quan sigui per interès públic i 
que així es consideri de forma expressa en el informe tècnic. 
 

Article 47. Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
 
1. L'Ajuntament podrà delimitar zones del domini públic destinades específicament per 
l'estacionament dels vehicles de transport de persones amb mobilitat reduïda, segons disposa el 

Decret 135/1995, de 24 de marc, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i    d'aprovació    del    Codi 
d'Accessibilitat, de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions incloses en el Decret 204/1999 de 

27 de juliol. 
 
2. Es prohibeix l'ús d'aquestes reserves pels usuaris que no reuneixin les condicions establertes, 
podent-se fer efectiva la retirada del vehicle infractor d'aquesta prohibició en base a la catalogació 
de servei públic d'aquesta reserva d'espai. 
 
3. Per poder sol·licitar una reserva, la persona interessada haurà de disposar de la Targeta 

individual d'aparcament per a persones amb discapacitat que expedeix l'Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials del Departament de Benestar Social, d'acord amb el que estableix el Decret de la 
Generalitat. 
 
4. Amb la finalitat de facilitar l'accessibilitat a les persones que pateixen algun tipus de 
discapacitat, als seus llocs de treball o als seus domicilis, l'Ajuntament podrà concedir una o més 

reserves d'estacionament en els llocs on es comprovi que està suficientment acreditada la necessitat 
de la mateixa i prèvia sol·licitud de l'interessat. 

 
5. Les places de lliure utilització seran establertes per l'Ajuntament en funció de les necessitats 
de cada zona de la ciutat, procurant garantir l'accés als llocs d'interès general i més significatius de 
la mateixa. De la mateixa manera, per tal d'evitar la concentració de places en certes zones i 
assegurar una distribució adequada a la ciutat, es determina una dotació de una placa per persones 

amb mobilitat reduïda en un radi de 75 metres, a excepció d'aquells casos en que les necessitats de 
mobilitat constant de la persona i el seu grau de minusvalidesa així ho justifiquin. 
 
Article 48. Reserves d'estacionament per a entitats oficials  
 
1. Les entitats oficials, tant les administracions públiques com els organismes autònoms que en 
depenguin, podran sol·licitar, justificadament, reserva d'estacionament per a vehicles amb distintiu 

oficial o d'ús exclusiu de l'entitat pel personal autoritzat. 
 
2. El màxim de places d'estacionament reservat, per entitat, serà d’ una, excepció feta dels 
casos en què es justifiqui la necessitat de forma fefaent.  
 

3. En cas d'un ús no concorde al previst, l'Ajuntament podrà eliminar la reserva 

d'estacionament. 
 
4. Les reserves per als vehicles dels serveis d'urgències, sanitari i policia, restaran subjectes a 
les necessitats dels respectius serveis i les eventualitats que se’n derivin. 
 
 
Article 49. Reserves d'estacionament per a obres de construcció  
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1. En les construccions d'edificis de nova planta, els sol·licitants de les llicències d'obres hauran 
d'acreditar que disposen d'un espai dins de l'obra destinada a estacionament per càrrega i 
descàrrega. 
 
2. Quan això no sigui possible, les zones de reserva d'estacionament per obres es concediran 
mitjançant instància motivada del peticionari, el qual haurà d'acreditar, amb el corresponent informe 

tècnic, la impossibilitat de reservar l'espai que queda referit en l'apartat anterior. Els serveis tècnics, 
davant la documentació aportada, determinarà sobre la procedència de la concessió o els 
condicionants de la que autoritzi. 
3. Les reserves d'estacionament que es puguin concedir per a l'ús que s'acaba d'expressar o 

per qualsevol altre, reportaran el pagament de la taxa que a aquest efecte s'estableixi en 
l'ordenança municipal corresponent. 
 

 
 
Article 50. Reserves d'estacionament per a mudances  
 
1. Qualsevol activitat de mudança que comporti la necessitat d'ocupar una part de la via pública ha 

de ser autoritzada per l'Ajuntament. 
 

2. El vehicle que efectuï la mudança haurà de sotmetre's a la data, duració, horari i condicions que 
li marqui l'autorització corresponent, en especial pel que fa a les zones d'estacionament 
reservades anticipadament i a la senyalització de les mateixes. 

 
3. En qualsevol cas, es sotmetrà l'activitat a les indicacions dels Agents de la Policia Local. 
 

 
Article 51. Reserva d'estacionament per a transport públic discrecional de viatgers 

 
1. Les parades de transport públic discrecional per recollir o deixar passatgers es faran en el 
llocs determinats per l'Ajuntament. No s'hi podrà romandre més temps del necessari per recollir o 
deixar passatgers, llevat de les senyalitzades com a origen o final de la línia. 
 

2. En les parades de transport públic discrecional destinades al servei del taxi, aquests vehicles hi 
podran estar únicament a l'espera de passatgers. 
 
3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada. 
 
Article 52. Reserves d'estacionament per a bicicletes, motocicletes i ciclomotors 
 

L’Ajuntament queda facultat per a habilitar a la via pública zones d’estacionament reservades a 
motocicletes i ciclomotors, amb prohibició expressa d’estacionament d’altres vehicles que no 
compleixin aquestes característiques. En les zones de reserva d'estacionament per a motocicletes i 
ciclomotors estarà prohibit estacionar vehicles que no siguin d’aquest tipus. 
 

Article 53. Règim d’estacionament excepcional 

 
1. Es poden autoritzar zones d’estacionament sota aquest règim excepcional només en els supòsits 
següents: 
a) Per a la realització de treballs o obres a la via pública, pel que caldrà estar en possessió de 
l'autorització pertinent per a fer l'obra. 
b) Per facilitar les operacions d'encotxament i desencotxament al centres escolars i als accessos 
als establiments de servei públic. 

c) Per facilitar el accessos dels malalts, ferits, gent gran i persones amb discapacitat o amb mobilitat 
limitada a centres sanitaris, centres de dia, residències de gent gran o altres centres similars. 
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2. En qualsevol cas, aquestes zones d’estacionament excepcional podran restar subjectes a 
l’obtenció de la pertinent autorització i al pagament de la corresponent taxa, malgrat que se’n 
puguin definir les exempcions que convinguin. 
 
Article 54 Règim jurídic 

 
1. En qualsevol cas, l’autorització de reserva d’estacionament excepcional requerirà la pertinent 
sol·licitud, justificant el motiu de la petició i necessitats a atendre, especificant les dades, la ubicació 
i tipus d’usuari o servei. Es concedirà, de forma general, per un termini d’un any, essent necessària 

la seva renovació. En les reserves d’obres de treballs o obres a la via pública aquests terminis es 
podran prorrogar, prèvia sol·licitud, fins a l’acabament de les mateixes.  
 

2. Qualsevol canvi de titular, dimensions, condicions de l’autorització implicarà la baixa de la vigent i 
la sol·licitud d’una de nova. 
 
3. L’autorització podrà ser revocada, mitjançant resolució motivada i sense indemnització, pel canvi 
de les circumstàncies que van motivar la concessió o raons d’interès públic. 
 
4. En la senyalització de la reserva d’estacionament excepcional, caldrà tenir en compte el següent: 

a) En tota la longitud de la zona reservada es pintarà una línia a la calcada d’acord amb la 
normativa vigent 

b) S’haurà de col·locar una placa normalitzada que especifiqui les especials condicions d’ús 
(titular, horari i metres autoritzats) 

c) El titular de l’autorització està obligat a suportar les despeses de la senyalització, a mantenir-la 
en perfecte estat de conservació i a retirar les plaques i esborrar les marques vials en els 

quinze dies següents a la data de baixa i/o caducitat de la llicència. 
 

5.L'Ajuntament de Mollerussa, podrà exigir el dipòsit d'una fiança en concepte de retirada dels 
elements de senyalització de la reserva un cop extingida la llicència. 
 
 
TÍTOL IV. INFRACCIONS, SANCIONS I ALTRES MESURES CAUTELARS 

 
CAPÍTOL 1 - INFRACCIONS 
 
Article 55. Règim aplicable a ocupacions de la via pública  
 
1. Als efectes de determinar el règim jurídic i procediment sancionador en relació a les 
conductes tipificades com a infraccions lleus, greu i molt greus en matèria d'ocupació i ús de la via 

pública, el còmput del termini de prescripció, òrgans competents, execució de sentències i imposició 
de multes coercitives per a l'execució forçosa de les responsabilitats contretes s’aplicarà el marc 
normatiu previst en el Títol IX de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 

2. Específicament, quan l'ocupació de la via pública es faci sense llicència o autorització es 

considerarà infracció greu, sempre que no es produeixin danys o perjudicis a tercers. Si es donés 
aquest darrer supòsit, es considerarà com a infracció molt greu. 
 
CAPÍTOL 2 - SANCIONS 
 
Article 56. Règim aplicable a les ocupacions de via pública 
  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa que pot arribar a 300 euros, les greus 
amb una multa des de 301 euros fins a 900 euros, i les molt greus amb una multa des de 1000 
euros fins a 6000 euros. 
2. En cas d'infraccions, es podrà imposar, a més a més, la sanció de suspensió de llicència. 
Aquesta sanció s’imposarà en qualsevol cas dels supòsits d'infracció molt greu. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.- La present ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament, 
essent l’aprovació inicial pel Ple de la Corporació en sessió de data 13 de maig de 2021, i s’hagin 

acomplert els tràmits de publicació al BOP de Lleida previstos a l’article 66.1 del ROAS. 
 
Segona.- Aquesta ordenança s’entendrà modificada automàticament com a conseqüència de la 

promulgació de normes i disposicions de rang normatiu superior.“ 
 
Quart.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de publicar en 
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de la província (BOP) de Lleida, per un 
període de 30 dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anuncia al BOP, dins el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 

Cinquè.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’ordenança. Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran 
objecte de publicació al BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del reglament, que entrarà 
en vigor conforme allò previst a l’article 66.1 del ROAS i la seva vigència es mantindrà entretant no 
s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=4770.0&endsAt=4

775.0 

 

La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per setze (16) 
vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia 
Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, 
Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons 
i Alonso Soria i una (1) abstenció  del Sr. Regidor, Joan Simeón. 

 
 

11.- PRP 2021/456 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 12/2021 CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 24 de maig de 
2021, amb el contingut següent: 
 
Atès que els crèdits extraordinaris es regulen al RD Legislatiu 2/2001, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/90, de 20 

d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos. 
 
Atès que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90, aquestes modificacions són la modificació del 
pressupost de despeses, mitjançant les quals, s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa 
específica i determinada que no pot demorar-se fins l’exercici següent i per al que no existeix crèdit 

pressupostari. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els mitjans o 
recursos que han de finançar el suplement de crèdit són el romanent líquid de tresoreria, nous o 
major ingressos efectivament recaptats que els previstos al Pressupost o l’anul·lació o baixa de 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=4770.0&endsAt=4775.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=4770.0&endsAt=4775.0
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crèdits d’altres partides dels pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin 
reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa ha d’atendre diferents despeses, de caràcter específic i 
determinat, que no es poden demorar per a exercicis posteriors com són: 

 Adquisició de càmers de vigilància per les instal·lacions esportives. 

 Treballs de paleteria a les edificacions del grup Sant Isidori fins al moment de l’adjudicació 
dels treballs d’enderroc de cadascun dels blocs del grup Sant Isidori. 

 
Atès l’article 37 del RD 500/90, segons el qual, aquests expedients han de ser incoats per ordre de 

l’Alcalde. 
 
Atesa la base 8a. d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa. 

 
Vist la memòria-proposta del regidor de finances. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció número 270 de data 20 de maig de 2021. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
Primer. Aprovar la modificació de crèdit 12/2021 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Mollerussa sota la modalitat de crèdit extraordinari, de conformitat amb el següent detall: 
 

 
 
 

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 del 
TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas, presentar reclamacions davant 
el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin 

presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat definitivament 
 
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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=4775.0&endsAt=5

068.0 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

10 1522 2120012 GRUP ST. ISIDORI - REVISIÓ I MANTENIMENT IMMOBLES 25.000,00

12 3420 6260001 CÀMERES CONVENI FUNDACIÓ UFEC - INSTAL. ESPORTIVES 5.700,00

TOTAL 30.700,00

FINANÇAMENT:

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

02 9200 2260401 5.000,00

02 9200 6320019 7.500,00

11 3321 2260902 7.500,00

11 3331 2260906 5.000,00

11 3380 2260913 5.700,00

TOTAL 30.700,00

ORQUESTRES AMISTAT

FESTIVAL NO SURRENDER

DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSES

ARRANJAMENT LOCAL PL. AJUNTAMENT 1 bx i s1

SALÓ LLIBRE INFANTIL

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=4775.0&endsAt=5068.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=4775.0&endsAt=5068.0
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 

presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

 

12.- PRP 2021/450 ADOPCIÓ ACORD DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT. 

 
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 24 de maig de 

2021, amb el contingut següent: 

Al pressupost general d’ingressos corresponent a l’exercici 2021, la partida 45033 “Addenda conveni 

Pla educatiu d’entorn” té una dotació pressupostària per import de 72.778,00 euros per finançar les 
despeses corresponents al Pla educatiu d’entorn. 
Al pressupost general de despeses corresponent a l’exercici 2021, la partida 05.3230.2279900 “Pla 

educatiu de l’entorn-Reactivem” té una dotació pressupostària per import de 6.400,00 euros. 

Donat que hi ha una diferència de finançament per aquestes despeses, per import total de 66.378,00 

euros, que estaven previstes a la partida 14.4321.2269928 “Reactivem Mollerussa”.  

En data 14 de maig de 2021 i per decret de l’Alcaldia RES2021/965 es fa una generació de crèdit per 

import de 87.778,00 euros. 

Atès que el mecanisme previst per aquesta declaració de no disponibilitat està recollit a l’article 33 

RD 500/1990, de 20 d’abril i literalment diu: 

“1. La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o 

parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de 

utilización. 

2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo 

declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe 

no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, 

al Pleno de la Entidad.” 

 
Vist la memòria-proposta del tècnic d’educació i de la regidora d’educació. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció número 271 de data 20 de maig de 2021. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

 
ACORDS 

 
Primer. Aprovar la no disponibilitat de crèdit per la quantia de 66.378,00 euros de la partida 

14.4321.2269928. 

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament de Mollerussa. 
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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/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5068.0&endsAt=5

365.0 

 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

 

13.- PRP 2021/322 DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS A 1 DE 
GENER DEL 2021.- 
 

Atès el que es determina en l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial (RD. 

1690/1986, d'11 de juliol, modificat pel RD.2612/1996, de 20 de desembre), es dóna compte del 

RESUM NUMÈRIC DEL MOVIMENT DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, referit a 1 de 

gener del 2020, les quals dades resultants, en referència a 1 de gener de 2019, són les següents: 

Població a 1 de gener de 2020: .....................  16.205 

ALTES  d'1-01-20 a 31-12-2020: .......  +      891 

BAIXES d'1-01-20 a 31-12-2020: .......  -     752 

Diferència .......................................  +      139 

POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2021: .............. 16.344 

 

Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2020, han estat les següents: 

ALTES 

Immigració ....................  744 

Naixement .....................  136 

Omissió .........................    11  

TOTAL ...........................                891 

 

BAIXES 

Emigració ......................  618 

Defunció .......................  118 

Inclusió Indeguda ..........     1 

Caducitat .......................    15 

TOTAL ...........................  752 

 

Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als efectes 

legals oportuns. 

El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5365.0&endsAt=5

390.0 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5068.0&endsAt=5365.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5068.0&endsAt=5365.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5365.0&endsAt=5390.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5365.0&endsAt=5390.0


 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
14.- MOCIONS.- 

 
No se’n presenta cap. 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5390.0&endsAt=5
401.0 

 
15.- PRP 2021/429  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 1 d’abril 
de 2021  i el 15 de maig de 2021, queda sense efecte el Decret núm. 901 de data 3 de maig de 
2021, i que es corresponen als números 2021/584  al 2021/971. 
 

Resolució Núm. 2021/584, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI: EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
FITJOVE MOLLERUSSA 2021. 
 
Decret Núm. 2021/585, 1 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL SR. 
JOAN NIUBÓ ANICETO. NÚM.  EXP. RRP 1362-01-2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 
 

Decret Núm. 2021/586, 1 d’abril de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIADA PEL SR. 
JOAN BAPTISTA GUIU VIDAL. EXPEDIENT NÚM. 1362-1-2021. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 

 
Decret Núm. 2021/587, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: BESTRETA TREBALLADOR. 
 

Decret Núm. 2021/588, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
MAGDALENA DIAZ FAYA. EXPEDIENT NÚM. 1362-20-2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

 
Decret Núm. 2021/589, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-119-2021 

 
Decret Núm. 2021/590, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-120-2021 
 
Decret Núm. 2021/591, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COL·LABORADOR ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA. EDUCADORA SOCIAL CENTRE OBERT.  

 
Decret Núm. 2021/592, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: DESPLEGAMENT DE L’ACORD PLENARI DEL DIA 28 DE GENER DE 2021. AUTORITZACIÓ 
PROVISIÓ LLOC DE TREBALL ARQUITECTE TÈCNIC. 
 
Resolució Núm. 2021/593, 1 d’abril de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE TALLERS DE CINEMA PER  ALUMNES DE 

MOLLERUSSA “GALACTICURS”. 
 
Resolució Núm. 2021/594, 4 d’abril de 2021.  

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5390.0&endsAt=5401.0
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Assumpte: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 
2948 117 2020, INCOAT CONTRA HASSAN MALLOUK, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/595, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 104 2020, INCOAT CONTRA 

BOLAJI RAIMI JAMIU, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/596, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 110 2020, INCOAT CONTRA 

ABDERRAHIM EL GARNAOUI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/597, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 127 2020, INCOAT CONTRA 
ADIL GRICH, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/598, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 125 2020, INCOAT CONTRA 
FLABOU DIALLO, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/599, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 126 2020, INCOAT CONTRA 
CRISTINA FAJARDO PLAZA, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/600, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 106 2020, INCOAT CONTRA 

XÈNIA CLAVELL MUÑEZ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/601, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 111 2020, INCOAT CONTRA 
AGUSTÍN LA LICATA SEGRET, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/602, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 120 2020, INCOAT CONTRA 
MOHAMMED MAAOUM, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/603, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 107 2020, INCOAT CONTRA 
FLORIN LEONTIN GHERGHE, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/604, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 124 2020, INCOAT CONTRA 
MALICK CISSE, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/605, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 113 2020, INCOAT CONTRA 

MOHAMED BOUKHCHEB, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/606, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 105 2020, INCOAT CONTRA 
MARIUS ALEXANDRU LINCAN, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/607, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 112 2020, INCOAT CONTRA 
EDGAR BALDUZ SANS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 
Resolució Núm. 2021/608, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 109 2020, INCOAT CONTRA 
GINA MIR SOLÉ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/609, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 114 2020, INCOAT CONTRA 
IBTISSAM HAJJI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
Resolució Núm. 2021/610, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 115 2020, INCOAT CONTRA 

JUAN ANTONIO NAVARLAZ NAVARLAZ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/611, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 101 2020, INCOAT CONTRA 
ROBERT MOISE, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/612, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 102 2020, INCOAT CONTRA 
PETRISOR CATALIN MOISE, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/613, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 103 2020, INCOAT CONTRA 
ALFREDO GONZALEZ SUAREZ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/614, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 129 2020, INCOAT CONTRA 

ALI HALLAH BRAHIM, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/615, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 139 2020, INCOAT CONTRA 
JAVIER DE PABLO RUIZ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/616, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 141 2020, INCOAT CONTRA 
ION ANDREI PIPER, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/617, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 131 2020, INCOAT CONTRA 
KHALID OURIAGLI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/618, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 133 2020, INCOAT CONTRA 
SABINA RODRIGUEZ CUENCA, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/619, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 142 2020, INCOAT CONTRA 

ALINA MADALINA MARINICA, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/620, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 136 2020, INCOAT CONTRA 
SAIKOU DRAMMEH, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/621, 4 d’abril de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 140 2020, INCOAT CONTRA 
SIGFRID BARQUÉ FARRÚS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 
Resolució Núm. 2021/622, 4 d’abril de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 132 2020, INCOAT CONTRA 
COMISARU ADI CIURARU, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Decret Núm. 2021/623, 6 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILIAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ONZE DE SETEMBRE 15 DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 
NÚM. 1362-4-2020. INADMISSIÓ. 
 

Decret Núm. 2021/624, 6 d’abril  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-6-2021. 
 

Decret Núm. 2021/625, 6 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
AIZHEN QIU, EN REPRESENTACIÓ DEL MENOR RUIWEN WANG. NÚM. EXP. RRP 1362-14-2019. NOU 
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. 
 
Decret Núm. 2021/626, 6 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-121-2021. 

 
Decret Núm. 2021/627, 7 d’abril  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER PENJAR 
BANDEROLA CATIGAT PER PART DEL GE SERRALADA I CATIGAT PLA D’URGELL 2021 DEL DIA 2 
D’ABRIL AL 2 DE MAIG DE 2021. EXPEDIENT 1599- 47-2021. 
 

Decret Núm. 2021/628, 8 d’abril  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE LES DESPESES EN CONCEPTE D’APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS 

CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ. EXPEDIENT 1025-4-2021. 

Decret Núm. 2021/629, 8 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-128-2021. 

Decret Núm. 2021/630, 8 d’abril  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 
 
Decret Núm. 2021/631, 8 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-133-2021. 

Decret Núm. 2021/632, 8 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-136-2021. 

Decret Núm. 2021/633, 9 d’abril  de 2021.  
Assumpte: MODIFICACIÓ CONTRACTUAL DE DEDICACIÓ. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 
PISCINA. COBERTA 2020-2021. 
 

Decret Núm. 2021/634, 9 d’abril  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE LES DESPESES PER LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS 
DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ QUE FORMEN PART ELS CÀRRECS ELECTES, 
CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE 2021. 
 

Decret Núm. 2021/635, 9 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-131-2021. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Decret Núm. 2021/636, 9 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-139-2021. 

Decret Núm. 2021/637, 9 d’abril  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-8-2021. 

Decret Núm. 2021/638, 9 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 
Decret Núm. 2021/639, 11 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DEL DECRET 2020/676 DE 27 D’OCTUBRE DE 2020 SOBRE LA 
DECLARACIÓ DE L’EDIFICI IDENTIFICAT COM A BLOC B DEL GRUP SANT ISIDORI ENTRE ELS 
CARRERS ABAT OLIBA, COMERÇ, SANTA ANNA I BARCELONA, EN ESTAT DE RUÏNA TÈCNICA I 
ECONÒMICA  TOTAL. 
 

Decret Núm. 2021/640, 11 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DEL DECRET 2020/672 DE 27 D’OCTUBRE DE 2020 SOBRE LA 
DECLARACIÓ DE L’EDIFICI IDENTIFICAT COM A BLOC D DEL GRUP SANT ISIDORI ENTRE ELS 
CARRERS ABAT OLIBA, COMERÇ, SANTA ANNA I BARCELONA, EN ESTAT DE RUÏNA TÈCNICA I 
ECONÒMICA TOTAL. 
 
Decret Núm. 2021/641, 12 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-135-2021. 

Decret Núm. 2021/642, 12 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-138-2021. 

Decret Núm. 2021/643, 12 d’abril  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

Decret Núm. 2021/644, 12 d’abril  de 2021.  

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 
L’ORGANITZACIÓ DE LA 12a TARDA BASTONERA DE MOLLERUSSA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL 
DIA 10 D’ABRIL DE 2021. EXPEDIENT 1599- 49-2021. 
 
Decret Núm. 2021/645, 12 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-134-2021. 

Decret Núm. 2021/646, 12 d’abril  de 2021.  

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT PER LES DESPESES EN CONCEPTE D’APORTACIÓ ALS 
GRUPS MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ. EXPEDIENT 1025-4-2021 
 
Decret Núm. 2021/647, 12 d’abril  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 

Decret Núm. 2021/648, 12 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-137-2021. 
 
Decret Núm. 2021/649, 13 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-146-2021. 
 
Decret Núm. 2021/650, 13 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-143-2021. 
 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Decret Núm. 2021/651, 13 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-142-2021. 
 
Decret Núm. 2021/652, 13 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES  PER LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA A 

LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ QUE FORMEN PART ELS CÀRRECS 

ELECTES, CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE 2021. 

Decret Núm. 2021/653, 13 d’abril  de 2021.  
Assumpte: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 09/2021. INCORPORACIÓ RTDG 

 
Decret Núm. 2021/654, 13 d’abril  de 2021.  

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ NOU (125è 
Aniversari) PELS DIVENDRES DE 13.00 a 14.30 HORES, DES DEL 13-04-2021 AL 14-05-2021. 
EXPEDIENT 1599- 241-2020  . 
 
Resolució Núm. 2021/655, 14 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-3-2021, INCOAT CONTRA 

LINCAN GABRIEL KENEDI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/656, 14 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-4-2021, INCOAT CONTRA 
BAHLOUL YOUCEL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/657, 14 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-2-2021, INCOAT CONTRA 
GIMENEZ HEREDIA DOMINGO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/658, 14 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-1-2021, INCOAT CONTRA 
MARICA STEFAN ADELIN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/659, 14 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-7-2021, INCOAT CONTRA 
MACHACH CHERKAOUI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/660, 14 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-6-2021, INCOAT CONTRA 

RADOUAN EL MUSTAPHA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/661, 14 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-5-2021, INCOAT CONTRA 
HABBAB EL MEHDI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Decret Núm. 2021/662, 14 d’abril  de 2021.  

Assumpte: PRÒRROGA BORSA DE TREBALL A L’ÀREA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA 2016-2020. DECRET D’ALCALDIA NÚM. 221/2016  . 
 
Decret Núm. 2021/663, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-150-2021. 

 
Decret Núm. 2021/664, 15 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER SR. 
JOSEP ESPINA CLOTA. NÚM. EXP. RRP 1362-12-2019. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 

Decret Núm. 2021/665, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER EL SR. 
JAUME SOLSONA RIBERA.  NÚM. EXP. RRP 1362-76-2019.  RESOLUCIÓ DEFINITIVA.  
 
Decret Núm. 2021/666, 15 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-151-2021. 
 
 

Resolució Núm. 2021/667, 15 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-18-2021, INCOAT CONTRA 
TOUFIQ KAMAL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/668, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-10-2021, INCOAT CONTRA 

HUGUET TERRE, CHRISTIAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/669, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-16-2021, INCOAT CONTRA 
ALONSO FERNANDEZ, CARLOS, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 

Resolució Núm. 2021/670, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-14-2021, INCOAT CONTRA 
PAIRADA DE LA FUENTE, SERGI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/671, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-20-2021, INCOAT CONTRA 

CORTADA LLOBET, ANA MARIA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/672, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-19-2021, INCOAT CONTRA 
MALLOUK HASSAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/673, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-17-2021, INCOAT CONTRA 
KAHLAOUI HASAN,PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/674, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-13-2021, INCOAT CONTRA 
VILADEGUT HERAS, EDUARD, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/675, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-9-2021, INCOAT CONTRA RUIZ 
PRIEGO, ROGER, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/676, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-11-2021, INCOAT CONTRA 
RUBIO MARQUEZ, OSCAR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/677, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-15-2021, INCOAT CONTRA 
GUANES GONZALEZ, GRACIELA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/678, 15 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
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Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-23-2021, INCOAT CONTRA 
ERIMESCU VASILE VALENTIN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/679, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: CONTRA SALLOUM YAHYA, RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-22-

2021, INCOAT PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/680, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-8-2021, INCOAT CONTRA 
RACHI MOHAMED, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/681, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-24-2021, INCOAT CONTRA 
LOLUTA CRISTIAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Decret Núm. 2021/682, 15 d’abril  de 2021.  

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 
Decret Núm. 2021/683, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-152-2021. 

 
Decret Núm. 2021/684, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL SR. 

ALVARO RECOLTA RIPOLL. NÚM. EXP. RRP 1362-100-2019. ACORD INICIACIÓ DE PROCEDIMENT 
SIMPLIFICAT. 
 
Decret Núm. 2021/685, 15 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-153-2021. 
 
Decret Núm. 2021/686, 15 d’abril  de 2021.  

Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 
 
Decret Núm. 2021/687, 15 d’abril  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ FORMALITZACIÓ ESCRIPTURA AMB CAIXABANK SA, PER A 
L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE 2 LOCALS (UN EN PLANTA BAIXA I L’ALTRA EN PLANTA S1), SITUATS 
L’EDIFICI DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, DE MOLLERUSSA, FINQUES REGISTRALS 5941 I 5940. 

 
Decret Núm. 2021/688, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte:  APROVACIÓ DE LA DESPESA I ORDENACIÓ DE PAGAMENT. EXERCICI D’OPCIÓ DE 

COMPRA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER US DISTINT D’HABITATGE, AMB CAIXABANK”. EXP. 

2994-2-2020. 

Resolució Núm. 2021/689, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-26-2021, INCOAT CONTRA 

AIFTIMOIAIE MARIAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 

Resolució Núm. 2021/690, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-25-2021, INCOAT CONTRA 

BOTEZATU CRISTIAN VLADUT, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/691, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-27-2021, INCOAT CONTRA  
RADU DIMIAN VIOREL,  , PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
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Resolució Núm. 2021/692, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-30-2021, INCOAT CONTRA 
JIMÉNEZ HEREDIA, DANIEL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/693, 16 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-29-2021, INCOAT CONTRA 
VALMAÑA PALANCA, ALBERTO PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/694, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-31-2021, INCOAT CONTRA 

GALLARDO PÉREZ, PEDRO , PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/695, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-37-2021, INCOAT CONTRA 
FRANCI TORRES, ANTONIO , PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/696, 16 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-38-2021, INCOAT CONTRA 
SCARPETA HUERTAS, JOSE MANUEL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/697, 16 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ DE ROBA 
DE TREBALL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL. 
 
Resolució Núm. 2021/698, 18 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-50-2021, INCOAT CONTRA 
OUDIANE ROSINE NAWINAO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/699, 18 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-42-2021, INCOAT CONTRA 
GARRIDO JIMENEZ, JUAN LUIS, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/700, 18 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-42-2021, INCOAT CONTRA 
BUÑALES BUÑALES, ANTONIO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/701, 18 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-44-2021, INCOAT CONTRA 
PALAZÓN ONDOÑO, JONATAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/702, 18 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-49-2021, INCOAT CONTRA 

OVAHABI SARRI, KARIM, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/703, 18 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-48-2021, INCOAT CONTRA 
MACHACH ABDESSAMAD, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/704, 18 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-41-2021, INCOAT CONTRA 
BUÑALES BUÑALES, FRANCISCO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/705, 18 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-40-2021, INCOAT CONTRA 
BOUDOUHI REGGADI, YACER, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/706, 18 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-45-2021, INCOAT CONTRA 
PUJOL MOTA, SALVADOR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Decret Núm. 2021/707, 19 d’abril  de 2021.  
Assumpte: OBRES NO EMPARADES EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA, A LA PLAÇA MAJOR, NÚMERO 22 
DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT NÚM: 2454-4-2019. REQUERIMENT COMPLIMENT. 

 

Decret Núm. 2021/708,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

 
Decret Núm. 2021/709,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 
L’ORGANITZACIÓ COMPETICIÓ DE NATACIÓ CN MOLLERUSSA A LA PISCINA COBERTA PER PART 

DEL CN MOLLERUSSA EL DIA 18 D’ABRIL DE 2021. EXPEDIENT 1599-55-2021. 
 

Decret Núm. 2021/710,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-81-2021. 

 
Decret Núm. 2021/711,  20 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-122-2021. 
 

Decret Núm. 2021/712,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 
Decret Núm. 2021/713,  20 d’abril  de 2021.  

Assumpte: ORDRE D’EXECUCIÓ PER A L’ARRAJAMENT D’UNA LLOSA DE PEDRA. EXP. NÚM. 2442-2-
2021. INCOACIÓ. 
 
Decret Núm. 2021/714,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-140-2021. 

 
Decret Núm. 2021/715,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-149-2021. 
 
Resolució Núm. 2021/716,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-62-2021, INCOAT CONTRA 

ORTIZ AVILA, SEGUNDO JUNIOR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/717,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-55-2021, INCOAT CONTRA 
BERMUDEZ GUARNIZO, CESAR ALEJANDRO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/718,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-52-2021, INCOAT CONTRA 
CARDOS MURILLO, MOISES, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/719,  20 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-59-2021, INCOAT CONTRA 
BARRY ABDOUL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/720,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-57-2021, INCOAT CONTRA 
PIRATOBA LOTERO, YEYMY NICOL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/721,  20 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-55-2021, INCOAT CONTRA 
PUJOL MOTA, SALVADOR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/722,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-64-2021, INCOAT CONTRA 
GUTIERREZ CAMARGO, WILDER YAIR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/723,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-65-2021, INCOAT CONTRA 

HERRERA PEREZ, JUAN SEBASTIAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/724,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-54-2021, INCOAT CONTRA 
ACUÑA CHACON, DUBERNEY, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/725,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-61-2021, INCOAT CONTRA 
KHALID JIED, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/726,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-53-2021, INCOAT CONTRA 
CORTÉS MOYANO, IAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/727,  20 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-60-2021, INCOAT CONTRA 
TALEB MERIEM, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/728,  20 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-62-2021, INCOAT CONTRA 
ORTIZ AVILA, SEGUNDO JUNIOR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Decret Núm. 2021/729,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-144-2021. 
 
Decret Núm. 2021/730,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 

LLIBRES. NUM. EXP. 2334-104-2021. 
 
Decret Núm. 2021/731,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-159-2021. 
 
Decret Núm. 2021/732,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 

LLIBRES. NUM. EXP. 2334-148-2021. 
 
Decret Núm. 2021/733,  21 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-141-2021. 
 
Decret Núm. 2021/734,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-79-2021. 

 
Decret Núm. 2021/735,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-156-2021. 

 
Decret Núm. 2021/736,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ PAGAMENT. 

 
Decret Núm. 2021/737,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-103-2021. 
 
Resolució Núm. 2021/738,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-69-2021, INCOAT CONTRA 

MACHACH CHERKAOUI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/739,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-70-2021, INCOAT CONTRA 
ZEHZOUHI YEMMOUNI, HICHAM PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/740,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-75-2021, INCOAT CONTRA 

SABINA RODRÍGUEZ CUENCA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/741,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-68-2021, INCOAT CONTRA 
CAMPOS LOPEZ, JOSEP MARIA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/742,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-72-2021, INCOAT CONTRA 
ABADIAS LOPEZ, ANTONIO , PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/743,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-77-2021, INCOAT CONTRA 

LINCAN GABRIEL, KENEDI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/744,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-74-2021, INCOAT CONTRA 
BENSERHIR, MOHAMMED, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/745,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-73-2021, INCOAT CONTRA 
BUÑALES BUÑALES, FRANCISCO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/746,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-76-2021, INCOAT CONTRA 
ZEHZOUHI DIAF LEMNAOUAR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/747,  21 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-74-2021, INCOAT CONTRA 
BENSERHIR, MOHAMMED, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/748,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-73-2021, INCOAT CONTRA 
BUÑALES BUÑALES, FRANCISCO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/749,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-71-2021, INCOAT CONTRA 
ZEHZOUHI YEMMOUNI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/750,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-78-2021, INCOAT CONTRA 
PUJOL MOTA, SALVADOR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/751,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-79-2021, INCOAT CONTRA 
PUERTAS PEREZ, CRISTIAN CAMILO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Decret Núm. 2021/752, 21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-161-2021. 
 
Decret Núm. 2021/753, 21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: BAIXA DEL PADRÓ D’HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA. 
 

Decret Núm. 2021/754, 21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 

Decret Núm. 2021/755, 21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-160-2021. 
 
Decret Núm. 2021/756,  21 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-158-2021. 
 
Decret Núm. 2021/757, 21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2021/758,  21 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI. PARADA DE VENDA DE 
LLIBRES. NUM. EXP. 2334-102-2021. 
 
Decret Núm. 2021/759,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL SR. 
DIEGO PÉREZ PÉREZ. NÚM.  EXP. RRP 1362-99-2019.RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 

 
Decret Núm. 2021/760,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: BESTRETA TREBALLADOR. 
 
Decret Núm. 2021/761,  21 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 

NATALIA NAVARRO MORENTE. NÚM.  EXP. RRP 1362-04-2021. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
 
Resolució Núm. 2021/762,  22 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-80-2021, INCOAT CONTRA 
JIMENEZ JIMENEZ, SIMON, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/763,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-81-2021, INCOAT CONTRA 
GARRIDO JIMENEZ, BARBARA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/764,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-81-2021, INCOAT CONTRA 
DIAWARA ABDOULAYE, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/765,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-82-2021, INCOAT CONTRA 

BERHAL SAD, YASER, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/766,  22 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-87-2021, INCOAT CONTRA 
DIAKITE TONKOURA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/767,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-84-2021, INCOAT CONTRA 
SOLSONA PEIRÓ, LORENZO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/768,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-84-2021, INCOAT CONTRA 
LAMZABI, HICHAM, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/769,  22 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-85-2021, INCOAT CONTRA 
HABBAB EL MEHDI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 

  
Resolució Núm. 2021/770,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-83-2021, INCOAT CONTRA 
BELLAKHADIM EL MUSTAPHA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/771,  22 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-88-2021, INCOAT CONTRA 
CARREIRA PORTOLÉS, ADRIA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/772,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-93-2021, INCOAT CONTRA 
ROMAN CASTRO, BRANDON, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/773,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-90-2021, INCOAT CONTRA 

SOLSONA PEIRÓ, LORENZO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/774,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-91-2021, INCOAT CONTRA 
RAMON EZQUER, SERGI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/775,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-97-2021, INCOAT CONTRA 
KAHLAOUI HASAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Resolució Núm. 2021/776,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-97-2021, INCOAT CONTRA 
LICATA SEGRET, AGUSTIN PABLO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/777,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-144-2021, INCOAT CONTRA 

IOAN ANDREI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/778,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-78-2021, INCOAT CONTRA 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/779,  22 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-96-2021, INCOAT CONTRA 
NAVAS FERNANDEZ, KEVIN,  PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/780,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-95-2021, INCOAT CONTRA 
ABADIAS TORRES, ANTONIO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/781,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-94-2021, INCOAT CONTRA 
SOLSONA PEIRÓ, LORENZO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/782,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-143-2021, INCOAT CONTRA 
TRIFFI GIMENEZ, SORAYA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/783,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXP. RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INCOAT PEL SR. FRANCESC GRAUS 

BRUFAU. EXPEDIENT NÚM. 1362-79-2019. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 
 
Decret Núm. 2021/784, 22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-162-2021. 
 
Decret Núm. 2021/785, 22 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
RAMONA IBÀNEZ BADIA. NÚM. EXP. RRP 1362-17-2019. RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

 
Decret Núm. 2021/786, 22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 
 
Decret Núm. 2021/787, 22 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA 

SRA. MANUELA SÀNCHEZ MÀXIMO. EXP. NÚM. 1362-18-2019. RESOLUCIÓ DESISTIMENT. 

 
Decret Núm. 2021/788,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER PODER 

FER ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT PEL DIA 24 D’ABRIL DE 2021 PER PART DE 
L’ASSOCIACIÓ SOM MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 57-2021. 
 
Decret Núm. 2021/789,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL CONTRACTE LABORAL TEMPORAL DEL Sr. GONZÁLEZ 
PÉREZ, JOSÉ ANTONIO.  

 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Decret Núm. 2021/790,  22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER PODER 
FER ÚS DE LA SALA POLIVALENT DE L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL PEL DIA 21 D’ABRIL DE 
2021 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ SOM MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 59-2021.  
 
Decret Núm. 2021/791,  22 d’abril  de 2021.  

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD ACCEDIR AL 
PARC MUNICIPAL I CAS DE PLUJA DISPOSAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL PER PART DE L’ESCOLA 
SANT MIQUEL DE MIRALCAMP EL DIA 20 D’ABRIL DE 2021. EXPEDIENT 1599- 54-2021. 
 

Decret Núm. 2021/792, 22 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RELACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES SOL·LICITANTS DE LA 
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A REALLOTJAR PERSONES MAJORS DE 65 ANYS, 

PENSIONISTES I/O PREJUBILATS, INTERESSADES EN COMPARTIR PIS AMB L’OBJECTIU DE VIURE 
ACOMPANYATS; “COMPARTIR ÉS VIURE”: EXPEDIENT 2820-16-2021. 
 
Resolució Núm. 2021/793,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 106 2020, INCOAT CONTRA EL 
AMAL EZ ZINE, MOHAMMED, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/794,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 108 2020, INCOAT CONTRA 
MARIN MIHAI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/795,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 102 2020, INCOAT CONTRA 

LYUBMIROVA VIOLINA, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/796,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 104 2020, INCOAT CONTRA 
AMAYA CORTÉS, CEFERINO , PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/797,  23 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 110 2020, INCOAT CONTRA 
CANTARERO CASTAÑO, VALERI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/798,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 105 2020, INCOAT CONTRA 
RAMALHO PEREIRA, WELKSON ARI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/799,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 109 2020, INCOAT CONTRA 
GONZALEZ CORTÉS RAFAEL , PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/800,  23 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 103 2020, INCOAT CONTRA 

PARASCHIV VALENTIN IONUT , PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/801,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 103 2020, INCOAT CONTRA 
THIAM MODOU, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/802,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEI DE DISSENY DE MERCHANDESING 
PER TURISME MOLLERUSSA 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 

Decret Núm. 2021/803, 23 d’abril  de 2021.  

Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 
 

Decret Núm. 2021/804,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2021/805,  23 d’abril  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD D’UN 

ESCENARI DE 4X2 MTS PEL DIA 23 D’ABRIL DE 2021 PER PART DE L’INSTITUT MOLLERUSSA IV. 

EXPEDIENT 1599- 58-2021.  
 
Resolució Núm. 2021/806,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NUM. 2948 291 2020, INCOAT CONTRA 
MASSÓ CUSCÓ, ORIOL, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/807,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NUM. 2948 316 2020, INCOAT CONTRA 
GARRIGA VERGÉS, SERGI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

 

Resolució Núm. 2021/808,  25 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NUM. 2948 305 2020, INCOAT CONTRA 
LEOPOLD MARIUS KHOLE THIARE, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/809,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 302 2020, INCOAT CONTRA 
VIOREL STAN, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/810,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 298 2020, INCOAT CONTRA 
MOHAMED RHARMAOUI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/811,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 307 2020, INCOAT CONTRA 
XAVIER VIDALMORGO GARCIA, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/812,  25 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 285 2020, INCOAT CONTRA 
DIAZ NAVARRETE, MARCIANO, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/813,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 285 2020, INCOAT CONTRA 
VANESA ROCA LETRAN, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/814,  25 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 308 2020, INCOAT CONTRA 
CRISTIAN VLADUT BOTEZATU, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/815,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 306 2020, INCOAT CONTRA 
CEDRIC ROLAND KOLIE, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/816,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 286 2020, INCOAT CONTRA 

ANTONIO NAVARLAZ NAVARLAZ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 

Resolució Núm. 2021/817,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 300 2020, INCOAT CONTRA 

KHALID OURIAGLI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/818,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 309 2020, INCOAT CONTRA 
ALFREDO GONZÁLEZ SUÁREZ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/819,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 287 2020, INCOAT CONTRA 

AKDIM NOUVDDIN, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/820,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 303 2020, INCOAT CONTRA 
STEFAN DUTU, OS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/821,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 301 2020, INCOAT CONTRA 
MOHAMMED EN NACHAF TAIK, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/822,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 282 2020, INCOAT CONTRA 
JIMENEZ JIMENEZ, BLAS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/823,  25 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 311 2020, INCOAT CONTRA 
MOHAMMED BOUTAHRI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/824,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 276 2020, INCOAT CONTRA 
LES FLORENTIN AMBROS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/825,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 277 2020, INCOAT CONTRA 
ADALBERT VLADUT SOITOS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/826,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 279 2020, INCOAT CONTRA 
ROXANA MIHAELA LACATUS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/827,  25 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 280 2020, INCOAT CONTRA 
SENY BALDE, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/828,  25 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 278 2020, INCOAT CONTRA 
AKDIM NOUVDDIN, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/829,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE DIVERSES MILLORES A LA VIA PÚBLICA: CAMÍ D’ARBECA. EXPEDIENT 
2361-16-2021 

 
Resolució Núm. 2021/830,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD D’ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS. EXPEDIENT 2361-15-2021. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 

Resolució Núm. 2021/831,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: 1403-129-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:   ESTUDI 
ASSISTIT POEFE INSTITUT TERRES DE PONENT. 
 
Resolució Núm. 2021/832,  26 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-116-2021, INCOAT CONTRA 
BENAMER ISSAM, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/833,  26 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-115-2021, INCOAT CONTRA 
ANAYA CANCHARO, MAR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 

 
Resolució Núm. 2021/834,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-117-2021, INCOAT CONTRA 
GOMEZ GARCIA, OSCAR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/835,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-112-2021, INCOAT CONTRA 

DUMITRU ANDREEA NICOLETA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/836,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-114-2021, INCOAT CONTRA 
NAVARLAZ NAVARLAZ, ANTONIO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/837,  26 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-111-2021, INCOAT CONTRA 
ACHRAF HOUSSA , PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 

 
Resolució Núm. 2021/838,  26 d’abril  de 2021.  

Assumpte: NOVA GUIA BÀSICA PER A L’EXERCICI DE LA FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ 

LIMITADA PRÈVIA EN RÈGIM DE REQUISITS BÀSICS. 
 
Resolució Núm. 2021/839,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-120-2021, INCOAT CONTRA 
DIAKITE AMARA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 

Resolució Núm. 2021/840,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-119-2021, INCOAT CONTRA 
DIAKITE AMARA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/841,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-122-2021, INCOAT CONTRA 
TORRES GOMEZ, MANUEL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/842,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-121-2021, INCOAT CONTRA 
BARÓN TOMÀS, JORDI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/843,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-123-2021, INCOAT CONTRA 

BOCANEGRA, GARCIA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/844,  26 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-118-2021, INCOAT CONTRA 
RAMÍREZ SERRANO, RAFAEL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/845,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-126-2021, INCOAT CONTRA 
LOPÈZ PEREA, WILKEL KARL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/846,  26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-125-2021, INCOAT CONTRA 
SCARPETA HUERTAS, JOSE MANUEL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/847, 26 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE LES LLICENCIES D'AUTODESK 2021. 

 
Decret Núm. 2021/848, 27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RECURS DE REPOSICIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL INICIAT PER EL SRA. MARIA DOLORS CORTADA GRAS. EXPEDIENT NÚM. 1362-66-

2019. RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ 

 
Decret Núm. 2021/849, 27 d’abril  de 2021.  

Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

 
Decret Núm. 2021/850, 27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER EL SRA. MARIA 
BUÑALES BUÑALES. EXPEDIENT NÚM.: 1362-19-2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

 
Decret Núm. 2021/851, 27 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIADA PER LA SRA. LAURA 
NAVARRO REQUETA. EXPEDIENT NÚM.: 1362-19-2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA 
 
Decret Núm. 2021/852, 27 d’abril  de 2021.  

Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

 
Resolució Núm. 2021/853,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE LLICÈNCIES D'ESCRIPTORI 

REMOT ANYDESK. 

Resolució Núm. 2021/854,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-133-2021, INCOAT CONTRA EL 
HMANI AMINE, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/855,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-127-2021, INCOAT CONTRA 
LOPÈZ PEREA, WILKEL KARL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/856,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-132-2021, INCOAT CONTRA 
STRIMBEANU, RADEL MARIUS, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/857,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-137-2021, INCOAT CONTRA 
GONZALEZ CORONEL, ANDRES MAURICIO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/858,  27 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-131-2021, INCOAT CONTRA 
BOUDJELTIA ABDELKADER ZOUAOUI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/859,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-139-2021, INCOAT CONTRA 
SEIDE SACO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/860,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-128-2021, INCOAT CONTRA 
NADEZNA ILINA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/861,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-129-2021, INCOAT CONTRA 

JIMENEZ NARVALAZ, JOSE, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/862,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-135-2021, INCOAT CONTRA 
RICART SOLA, ROGER, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/863,  27 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-141-2021, INCOAT CONTRA 
GIMENEZ GIMENEZ, BLAS, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/864,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-142-2021, INCOAT CONTRA 
AGUILAR MOROBA, JAVIER, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/865,  27 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-138-2021, INCOAT CONTRA 
RUIZ PRIEGO, ROGER, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/866,  27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-1409-2021, INCOAT CONTRA 

BUÑALES GARCIA, MANUEL, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/867,  27 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-139-2021, INCOAT CONTRA 
RAMON EZQUER, SERGI, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Decret Núm. 2021/868, 27 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-167-2021. 
 
Decret Núm. 2021/869, 27 d’abril  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-160-2021. 
 

Resolució Núm. 2021/870,  28 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-145-2021, INCOAT CONTRA 
PERALES FERNANDEZ, SERGIO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/871,  28 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-146-2021, INCOAT CONTRA 
NADEZNA, ILINA, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/872,  28 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-147-2021, INCOAT CONTRA 
DOMENJO VIGATA, RAMON, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/873,  28 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-148-2021, INCOAT CONTRA 
SOLER SANCHEZ, AITOR, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/874,  28 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-157-2021, INCOAT CONTRA 
DUMITRU ILIE GELU, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/875,  28 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-154-2021, INCOAT CONTRA 

FERNANDEZ EXPOSITO, CRISTIAN, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Resolució Núm. 2021/876,  28 d’abril  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-155-2021, INCOAT CONTRA 
CORNISH WARD SHANNON ROSE, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/877,  28 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-156-2021, INCOAT CONTRA 
SOLSONA PEIRÓ, LORENZO, PER UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 

Decret Núm. 2021/878,  28 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ASSABENTAT DE LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE 
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL. EXP. 2553-3-2021. ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ. 
EMPLAÇAMENT: CTRA. L-200, S/N. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL. 
 

Resolució Núm. 2021/879,  29 d’abril  de 2021.  

Assumpte: ACTIVITAT EXTRAORDINARIA MAIG JUNY CASAL MUNICIPAL GIMNSTICA POSTURAL 
 
Resolució Núm. 2021/880,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: : ACTIVITAT EXTRAORDINARIA IOGA MES DE MAIG I JUNY 2021 CASAL MUNICIPAL PER 
A LA GENT GRAN.  
 
Decret Núm. 2021/881,  29 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL SR. 
VALENTÍ RIBES ALDOMÀ. NÚM. EXPEDIENT: 1362-5-2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA 
 
Decret Núm. 2021/882,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-170-2021. 
 

Decret Núm. 2021/883,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-169-2021. 
 

Decret Núm. 2021/884,  29 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT. PER LA 
SRA. HELENA SABATÉ FABREGAT. NÚM. EXP. RRP 1362-61-2019. RESOLUCIÓ DESISTIMENT. 
 
Decret Núm. 2021/885,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRACTAMENTS HERBICIDES 
I TREBALLS D’ESBROÇ DE PARCEL.LES DEL TERME MUNICIPAL I VIES PÚBLIQUES (Exp. 1403-13-
2018). 

 
Decret Núm. 2021/886,  29 d’abril  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: EXPEDIENT: 1512-17-2021. REFERÈNCIA: NÒMINA EMPLEATS PÚBLICS DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA CORRESPONENT AL MES D’ABRIL 2021. 

 

Decret Núm. 2021/887,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-168-2021. 
 

Decret Núm. 2021/888,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL SR. ANTONIO 
GOLOBARDES SANS. EXP. NÚM. 1362-87-2019. RESOLUCIÓ DESISTIMENT 
 

Decret Núm. 2021/889,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-173-2021. 
 

Decret Núm. 2021/890,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 

Decret Núm. 2021/891,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 

Decret Núm. 2021/892,  29 d’abril  de 2021.  
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO 
COMPETITIVA, PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ 
DESTINADES A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA. 
 
Decret Núm. 2021/893,  30 d’abril  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, INSTAL·LAR UNA CARPA. EXP. 

2334-165-2021. 

 
Decret Núm. 2021/894,  30 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
ROSER PALAZÓN ONDOÑO. NÚM.  EXP. RRP 1362-59-2019. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. 
 
Decret Núm. 2021/895,  30 d’abril  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SR. 
JORDI ALLUÉ GARCIA. NÚM.  EXP. RRP 1362-92-2019. DESISTIMENT. 
 
Decret Núm. 2021/896,  30 d’abril  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL REALE 
SEGUROS, SA. NÚM. EXP. RRP 1362-25-2020. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. 

 
Decret Núm. 2021/897,  30 d’abril  de 2021.  
Assumpte: BESTRETA TREBALLADOR. 
 
Decret Núm. 2021/898,  30 d’abril  de 2021.  

Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-10-2021. 
 

Decret Núm. 2021/899,  30 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-175-2021. 
 
Decret Núm. 2021/900,  30 d’abril  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-171-2021. 
 
Decret Núm. 2021/901,  3 de maig  de 2021.  

Cancel·lat 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 
Decret Núm. 2021/902,  3 de maig  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIO 148A. EDICIÓ DE LA FIRA SANT JOSEP 2021. 
 
Decret Núm. 2021/903,  3 de maig  de 2021.  
Assumpte: FIRA SANT JOSEP 2021. PLA DE CONTINGÈNCIA  I PREVENCIÓ DE LA COVID-19. 

 
Decret Núm. 2021/904,  4 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 

Decret Núm. 2021/905,  4 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-176-2021. 

 

Resolució Núm. 2021/906,  4 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ 
D’ELECTRODOMÈSTICS PELS HABITATGES DEL “COMPARTIR ÉS VIURE”. 
 
Decret Núm. 2021/907,  4 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

 

Decret Núm. 2021/908,  4 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
AIZHEN QIU, EN REPRESENTACIÓ DEL MENOR RUIWEN WANG. NÚM. EXP. 1362-14-2019. 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 
 
Decret Núm. 2021/909,  4 de maig  de 2021.  

Assumpte: BAIXA DEL PADRÓ D’HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA. 
 

Decret Núm. 2021/910,  4 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

 
Decret Núm. 2021/911,  5 de maig  de 2021.  
Assumpte: TRÀMITS PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA VACANT D’ARQUITECTE/A SUPERIOR 

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. PUBLICACIÓ RELACIÓ 
D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I DATA DE PROVES. 
 
Decret Núm. 2021/912,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-183-2021. 
 
Decret Núm. 2021/913,  6 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-182-2021. 
 
Decret Núm. 2021/914,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-174-2021. 
 

Decret Núm. 2021/915,  6 de maig  de 2021.  

Assumpte: DEURE D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA PROMOCIÓ SITUADA AL CARRER 
ARNALDO CIRILO DE MOLLERUSSA.TRÀMIT: INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ.  
 
Decret Núm. 2021/916,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2021/917,  6 de maig  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
ROSALIA MIR VALL. NÚM.  EXP. 1362-91-2019. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 
Decret Núm. 2021/918,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-180-2021. 
 
Decret Núm. 2021/919,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-178-2021. 

 
Decret Núm. 2021/920,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’ENDEROC DE L’EDIFICI  
“BLOC C” DEL GRUP SANT ISIDORI. 

 
Decret Núm. 2021/921,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-11-2021. 

 
Decret Núm. 2021/922,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-184-2021. 
 
Decret Núm. 2021/923,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-179-2021. 
 

Decret Núm. 2021/924,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER PODER 
IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE COLOR BLAU FOSC EL DIA 12 DE MAIG DE 2021 PER 
PART DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AFECTADES I AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA I D’ALTRES 
SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL. EXPEDIENT 1599-70-2021. 
Decret Núm. 2021/925,  6 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-185-2021. 
 

Resolució Núm. 2021/926,  6 de maig  de 2021.  
Assumpte: SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DEL LOCAL DEL BAR 
DEL COMPLEX CULTURAL I RECREATIU “L’AMISTAT” OBJECTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 
DOMINI PÚBLIC. TRÀMIT ESMENA DE DOCUMENTACIÓ 

 

Decret Núm. 2021/927,  7 de maig  de 2021.  
Assumpte: OBRES NO EMPARADES EN LLICÈNCIA URBANÍSTICA, A LA PLAÇA MAJOR, NÚMERO 22 
DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT NÚM: 2454-4-2019. SEGON REQUERIMENT DE COMPLIMENT. 
 
Decret Núm. 2021/928,  7 de maig  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER PODER 

FER ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT PELS DIES 8, 15 I 29 DE MAIG DE 2021 PER PART DE 
L’ASSOCIACIÓ SOM MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 65-2021.  
 
Decret Núm. 2021/929,  7 de maig  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PODER REALITZAR L’ACTE 
D’ENCESA DE LLUMS DE LA FAÇADA DE L’AJUNTAMENT AMB VOLUNTARIS EL DIA 7 DE MAIG DE 

2021 PER PART DE CREU ROJA PLA D’URGELL. EXPEDIENT 1599-69-2021.  

 
Decret Núm. 2021/930,  7 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. EXP. NÚM. 2454-2-2021. 
RESOLUCIÓ SOBRESEÏMENT. 
 
Decret Núm. 2021/931,  7 de maig  de 2021.  

Assumpte: APROVACIÓ DESEPESES. 
 
Decret Núm. 2021/932,  7 de maig  de 2021.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Assumpte: APROVACIÓ DESEPESES. 
 
Decret Núm. 2021/933,  7 de maig  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PODER INSTAL·LAR UNA 
PARADA AL MERCAT SETMANAL  DEL DIA 12 DE MAIG  AL 28 DE JULIOL DE 2021 PER PART DE 
CREU ROJA EL PLA D’URGELL. EXPEDIENT 1599- 68-2021.  

 
Decret Núm. 2021/934,  10 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-186-2021. 
 

Decret Núm. 2021/935,  10 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-191-2021. 
 

Resolució Núm. 2021/936,  10 de maig  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD D’ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS. EXPEDIENT 2361-24-2021. 

 
Resolució Núm. 2021/937,  10 de maig  de 2021.  
Assumpte: INDEMNITZACIÓ PER LOCOMOCIÓ I DIETES DE REGIDORS/ES I TREBALLADORS/ES DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

 
Resolució Núm. 2021/938,  10 de maig  de 2021.  
Assumpte: 1403-150-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: FEDERACIÓ 

CATALANA DE KORFBAL JOC PROMOCIO FCK. 

 
Resolució Núm. 2021/939,  11 de maig  de 2021.  
Assumpte: 1403-160-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: QUÀLIA 
MONITORATGE CLASSES DE REFORÇ CENTRES ESCOLARS DE MOLLERUSSA . 

 
Resolució Núm. 2021/940,  11 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 1403-152-2021. COMPROVACIÓ 
PER PART DEL LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT HOMOLOGAT DEL FORJAT DE 1A PLANTA, 

PROVES DE CÀRREGA I DETERMINACIÓ CIMENT ALUMINÓS EDIFICI L’AMISTAT. 
 
Resolució Núm. 2021/941, 11 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 1403-67-2021 CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LES BOMBES DE CALOR I DELS FANCOILS DE LA CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI 
DE L’AJUNTAMENT. 

 
Resolució Núm. 2021/942, 12 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-135-2021 PER UNA 
PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/943, 12 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-21-2021 PER UNA 

PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 

 
Resolució Núm. 2021/944, 12 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-107-2021 PER UNA 
PRESSUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Decret Núm. 2021/945,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER EL SRA. 

SILVIA PEÑA SALVADOR. NÚM.  EXP. RRP 1362-22-2020. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. 

 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Decret Núm. 2021/946,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 

 

Decret Núm. 2021/947,  13 de maig  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
NATALIA NAVARRO MORENTE. NÚM.  EXP. RRP 1362-04-2021. RESOLUCIÓ DESISTIMENT. 
 
Decret Núm. 2021/948,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-189-2021. 

 

Decret Núm. 2021/949,  13 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-188-2021. 
 

Decret Núm. 2021/950,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-196-2021. 
 
Decret Núm. 2021/951,  13 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 334-194-2021. 
 
Decret Núm. 2021/952,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: REVOCACIÓ AUTORITZACIÓ ALIMENTACIÓ DE POBLACIONS FELINES. 
 
Decret Núm. 2021/953,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2021. 

 
Decret Núm. 2021/954,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-195-2021. 

 
Decret Núm. 2021/955,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER LA SRA. 
ALICIA RODRÍGUEZ SANTESMASSES. NÚM.  EXP. RRP 1362-75-2019.RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 

 
Resolució  Núm. 2021/956,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: NETEJA PISCINES MUNICIPALS 
AMB AIGUA PRESSIÓ. 
 
Resolució  Núm. 2021/957,  13 de maig  de 2021.  

Assumpte: RECTIFICACIÓ ERRADA EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL JOC DE PROMOCIÓ FCK ALS CENTRES DE MOLLERUSSA PEE 
(EXP. 1403-150-2021 - RES 2021/938). 
 
Decret Núm. 2021/958  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER PODER 
FER ÚS DEL PAVELLÓ PLA D’URGELL EL DIA  14  DE MAIG DE 2021 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ 

ATLÈTICA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 75-2021.  

 
Decret Núm. 2021/959  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.03.2021 a 31.03.2021). 
 
Decret Núm. 2021/960,  13 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-197-2021. 
 
Decret Núm. 2021/961,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: BESTRETA TREBALLADOR. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
Decret Núm. 2021/962,  13 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDRE D’EXECUCIÓ PER A LA NETEJA D’UN SOLAR I L’ADOPCIÓ DE MESURES DE 
SEGURETAT 

 
Decret Núm. 2021/963,  13 de maig  de 2021.  

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER PODER 
FER ÚS DE L’ESCENARI DE LA SALA DE TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA  15  DE MAIG DE 2021 PER 
PART DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL. EXPEDIENT 1599- 77-2021.  
 
Decret Núm. 2021/964,  14 de maig  de 2021.  

Assumpte: SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR 
UN CONCERT A L’ESPAI DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 8 DE MAIG DE 2021. 

 
Decret Núm. 2021/965,  14 de maig  de 2021.  
Assumpte: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2021. 
 
Decret Núm. 2021/966,  14 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE LES DESPESES EN CONCEPTE D’APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS 

CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL. EXPEDIENT 1025-5-2021. 

Decret Núm. 2021/967,  14 de maig  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR 

UN CONCERT A L’ESPAI DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 16 DE MAIG DE 2021. 
 

Decret Núm. 2021/968,  14 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE LES DESPESES  PER LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS 

DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ QUE FORMEN PART ELS CÀRRECS ELECTES, 

CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL DE 2021. 

Decret Núm. 2021/969,  14 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PROGRAMACIÓ D’UN CICLE DE 
MÚSICA FORMAT PER JOVES INTÈRPRETS DE MOLLERUSSA.  

 
Resolució Núm. 2021/970,  14 de maig  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ CD’S DE 
MÚSICA GRUP DE ROCK LOCAL. 

 
Resolució Núm. 2021/971,  14 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: LLOGUER DE 600 CADIRES I 
DIETES PER LES ORQUESTRES. FESTA MAJOR 2021.  

 

El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5401.0&endsAt=5

414.0 

 

16.- PRECS I PREGUNTES 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5414.0 
 
 

PRECS: 
 
El Sr. Bastons i el Sr. Soria del grup municipal PSC-CP fan els següents precs: 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5401.0&endsAt=5414.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5401.0&endsAt=5414.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5414.0


 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 
Sr. Bastons:  
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5429.0 

 
Sr. Soria: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5678.0 

 

El Sr. Montalà del grup municipal d’ERC-AM fa els següents precs: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5735.0 

 
 
PREGUNTES: 
 
El Sr. Simeón del grup municipal PP fa les següents preguntes: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5913.0 
 

 
El Sr. Bastons del grup municipal PSC-CP fa les  següents preguntes: 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=6008.0 

 
 
 

RESPOSTES Sr. Alcalde: 
 
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a donar resposta als precs i preguntes formulats. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=6075.0 

 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les 22 hores i cinquanta-tres minuts del dia 27 de maig de 
2021, 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. 

 

 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5429.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5678.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5735.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=5913.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=6008.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae0179a391c1b702a5?startAt=6075.0

