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ACTA 2021/08 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia 29 de juliol 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.  Rosalia 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 acctal., el Sr. Jesús Luño Garcia. 
 

Assisteix a la sessió l’Interventora acctal., Sra. Isabel Anaya Quirós. 

 
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 27 DE MAIG DE 2021 (05/2021). 

 
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 
05/2021 celebrada el dia  27 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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=15.0 

 

02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2021 (06/2021). 
 

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 
06/2021 celebrada el dia 28 de juny 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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=15.0
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=19.0 

 

 
03.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIOL DE 2021 (07/2021). 
 
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 
07/2021 celebrada el dia 15 de juliol 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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=60.0 

 
 
04.- INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=83.0 

 
 

05.- PRP 2021/633 APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN ALLÒ QUE AFECTA A 
L’ALÇADA REGULADORA REFERIDA A LA PARCEL·LA ESTABLERTA PER LA ZONA 
D’INDÚSTRIA EN PARCEL.LA AÏLLADA, CLAU 8.  
 
El Sr. Pere Garrofé Cirés  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme en la sessió celebrada el dia 26 de 

juliol de 2021, amb el contingut següent: 

 
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 13 de maig de 2021 va aprovar inicialment 
la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA, EN ALLÒ QUE AFECTA A L’ALÇADA REGULADORA REFERIDA A LA PARCEL·LA 
ESTABLERTA PER LA ZONA D’INDÚSTRIA EN PARCEL.LA AÏLLADA, CLAU 8, en els termes i 
abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte, Sr. David Pàmpols Camats, a 

instàncies de la mercantil NUFRI S.A.T. Nº1596, d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 
96 del TRLU així com els articles 117 i 118, i 107 del RLU. 
 
La fonamentació de la modificació ha quedat a bastament definida en la documentació 
tècnica aprovada inicialment i en l’Informe Jurídic lliurat per Secretaria General en data 6 de 
maig de 2021, així com en el propi text de l’acord adoptat pel Ple [13/05/2021].  
 

Així doncs, l’objecte de la modificació aprovada inicialment és el següent: 
 
“…és la modificació del vigent art. 160 del POUM, concretament de l’apartat 4.2. Paràmetres 

referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 8 per tal d’aconseguir la 
homogeneïtzació del paràmetre de l’alçada reguladora per a totes les subzondes en Clau 8, 
en el sentit d’igualar el referit paràmetre d’alçada reguladora de les claus 8a.3, 8a.2 i 8a.1 a 
les condicions vigents per a la clau 8a.0.” 

 
I s’acrediten les raons que justifiquen l’oportunitat i conveniència de la modificació: 
 
“…té un carácter purament instrumental per tal d’homogeneïtzar l’alçada reguladora que es 
determina a l’article 160 de les Normes urbanístiques del POUM vigent per a la zona 
d’indústria en parcel·la aïllada CLAU 8 i es justifica en la necessitat d’harmonitzar els criteris 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=19.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=60.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=83.0
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en matèria d’alçades reguladores per a les diferents subclaus de la clau 8, que s’han anat 
incorporant amb les successives modificacions i ampliacions del planejament en el sòl 

industrial. El que busca la present modificació és aclarir els criteris divergents, harmonitzar-
los i permetre un millor seguiment des de l’exercici del control administratiu a través de les 
llicències”.  
 
I l’interès públic perseguit: 
 
“La modificació, es fa d’acord amb les finalitats establertes a l’article 3 de la Llei 1/2010, de 

3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, així com als article 2 i 3 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme, tot afavorint:  

 
- El model de desenvolupament sostenible que el POUM fixa pel municipi de Mollerussa, 
transformant el sòl urbanitzable de tal manera que es consolida un model eficient i s’evita la 
dispersió d’usos d’acord amb els criteris fixats pels instruments d’ordenació territorial.  

- El principi de compactació urbana amb un creixement contigu a les instal·lacions de 
l’empresa NUFRI de manera coherent amb la trama urbana existent.  
- La protecció i gestió adequada del medi ambient tot garantint la utilització racional dels 
recursos naturals i l’eficiència de les actuacions de desenvolupament urbanístic.  
- Facilitar que l’empres NUFRI, com a titular del sòl, pugui materialitzar els aprofitaments 
urbanístics atorgats pel planejament, així com els seus creixements potencials futurs dins els 
sectors que existeixen a Mollerussa, evitant una deslocalització i la consegüent pèrdua de 

llocs de treball.  
 
Pel que fa al compliment del POUM vigent, la modificació proposada segueix essent 
conseqüència directa de les seves determinacions i del compliment d’allò definit al Pla parcial 
3a ampliació de NUFRI, d’acord amb el principi d’executivitat i obligatorietat del planejament 
urbanístic als que queden obligats tant els particulars com l’Administració pública segons allò 

establert a l’article 106.2 del DL 1/2010 TRLUC i allò establert als articles 8 i 20 de les 

normes urbanístiques del POUM. 
 
L’abast concret de la modificació platejada es troba definida a la documentació tècnica 
redactada per l’arquitecte Sr. David Pàmpols Camats, que consta incorporada a l’expedient 
de la modificació de referència.  
Atenent a la legislació vigent, en l’aprovació inicial s’indica, expressament, la procedència de 

les actuacions següents: 
 

- 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. 

 

- 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. 
 

- 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. 

 

http://www.mollerussa.cat/


                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

 

- 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. 

 
En la documentació incorporada a l’expedient, s’acrediten els extrems següents: 

- Informació pública aprovació inicial: Ha estat objecte de publicació mitjançant edictes al 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 97 
del dia 21 de maig de 2021; al diari “El Segre” de Lleida del dia 19 de maig de 2021, i a 
l’e-tauler www.mollerussa.cat. 

 
- Informes ambientals: Mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis 

Territorials a Lleida, ha estat sol·licitat informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental [OTAALL] en data 20 de maig de 2021, que ha estat emès en data 8 de juny 
de 2021, amb la referencia U21/060 - OTAALL20210146, i en els següents termes: 
“En relació amb l’expedient de referència us comunico que d’acord amb la disposició 
transitòria 8a de la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica no es un supòsit d’avaluació ambiental estratègica 
perquè afecta sòl urbà i del seu contingut no se’n deriven efectes ambientals 

significatius”. 
 

- Informes sectorials: En data 20 de maig de 2021 han estat sol·licitats Informes sectorials 
al Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials a Lleida, a través de la 
plataforma eaCat, tal i com s’indica en l’article 85.5 del TRLU, havent estat presentat 
requeriment de documentació per part de (la Subdirección General de Planificació y 
Evaluación de la red ferroviària del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(Registre d’Entrada 2021/6696, de 27 de maig), en els següents termes: 
 

“… se solicita que la documentación que sea necesaria (referente al sector ferroviario) se 
aporte en lengua castellana, con el fin de que por parte de esta Subdirección General no 
sea interpretado de forma errónea alguno de los aspectos que se describan en la 
documentación escrita (artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)” 
 

Asimismo, se recuerda el artículo 7.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario:  
“2. Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un 
instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, a tramos de las 
mismas, a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio 

reguladas en el artículo 9, el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial 
deberá enviar, con anterioridad a ésta, el contenido del proyecto al Ministerio de 
Fomento para que por éste se emita, en el plazo de dos meses computados desde la 
fecha de su recepción y con carácter vinculante en lo relativo a las materias de su 

competencia, un informe comprensivo de las observaciones que, en su caso, estime 
convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el informe citado por el 
referido Ministerio, se entenderá su conformidad con el proyecto urbanístico. 

 
En data 1 de juliol de 2021 el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i 
Territori ha comunicat que respecte els informes sectorials sol.licitats el següent: 

 
-Obertura expedient de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Heu de tenir en compte 
que, d’acord amb la seva normativa sectorial, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

http://www.mollerussa.cat/
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disposa d’un termini de dos mesos per emetre l’informe, que encara no ha finalitzat 
(petició de data 21 de maig de 2021).  

 
Informes pendents d’emetre: 
- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre: informe demanat amb data 21 de maig de 2021 
- Carreteres Generalitat: informe demanat amb data 21 de maig de 2021 i reclamat el 
21 de juny de 2021. 
- Agència Catalana de l’Aigua: informe demanat amb data 21 de maig de 2021 i reclamat 
el 21 de juny de 2021. 

- Seguretat Industrial: informe demanat amb data 21 de maig de 2021 i reclamat el 21 
de juny de 2021. 

- Carreteres del Ministeri: informe demanat amb data 21 de maig de 2021. 
- Ferrocarrils del Ministeri: informe demanat amb data 21 de maig de 2021. 
 
Finalment en data 14 de juliol de 2021 la Subdirección General de Planificación y 

Evaluación de la red ferroviària del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Registre d’Entrada 2021/8701), en els següents termes: 
 
“Analizada la documentación aportada, desde el punto de vista ferroviario, y siguiendo lo 
establecido en el artículo 7.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 
Ferroviario, esta Subdirección General indica que no existe ningún Estudio Informativo o 
Proyecto que a corto o medio plazo pueda afectar a la citada actuación”. 

 
- Audiència als ajuntaments. Finalment, indicar que en virtut del que s’estableix a l’article 

85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, s’ha donat audiència als municipis el terme municipal dels quals confini 
amb l’àmbit de la modificació (Torregrossa, Vila-sana, Miralcamp, Fondarella, Golmés, El 
Palau d’Anglesola,), incloent-hi el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

 

- Al·legacions: Durant el termini d'informació pública no s’han presentat al.legacions i/o 
reclamacions.  

 
 
En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés 
documentació que consta en l’expedient i la legislació vigent aplicable, es proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
   
PRIMER. DECLARAR la procedència de continuar la tramitació del procediment de la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA, EN ALLÒ QUE AFECTA A L’ALÇADA REGULADORA REFERIDA A LA 
PARCEL·LA ESTABLERTA PER LA ZONA D’INDÚSTRIA EN PARCEL.LA AÏLLADA, CLAU 
8, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte, Sr. David 

Pàmpols Camats, sense necessitat de fer una nova aprovació inicial tot i l’establert a l’art. 
7.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, donat que l’informe emès 
per la Subdirección General de Planificación y Evaluación de la red ferroviària, a l’aprovació 

inicial no estableix cap afectació. 
 
SEGON. APROVAR PROVISIONALMENT la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN ALLÒ QUE AFECTA A 

L’ALÇADA REGULADORA REFERIDA A LA PARCEL·LA ESTABLERTA PER LA ZONA 
D’INDÚSTRIA EN PARCEL.LA AÏLLADA, CLAU 8, en els termes i abast establerts en la 
documentació tècnica presentada per l’arquitecte Sr. David Pàmpols Camats, a instàncies de 
la mercantil NUFRI S.A.T. Nº1596. 
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TERCER. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida l’expedient complert, 
degudament diligenciat a fi i efecte que, de conformitat amb allò previst a la l’article 80 del 

TRLU, procedeixi a llur aprovació definitiva.  
 
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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=935.0&e
ndsAt=1172.0 
 

 

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

 
06.- PRP2021/636 APROVACIÓ DEFINITIVA 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 en la sessió celebrada el dia 26 de 

juliol de 2021, amb el contingut següent: 
 

El Ple de la Corporació va aprovar en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2021, 

inicialment, l’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 

Aquesta ordenança es va exposar al públic mitjançant edicte publicat al BOP núm.109 de 

data 08-06-2021.  

Atès que en el termini d’exposició pública comprés entre el dia 09-06-2021 i al dia 21-07-

2021 ambdós inclosos, S’HA PRESENTAT una al·legació respecte l’ordenança citada, que hi 

figura a l’expedient.    

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

ACORDS 

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per la senyora Mª Dolors Cortada 

Galvez (registre d’entrada 2021-8738) i en conseqüència: 

1.1 Rectificar el redactat de l’article 2.2 b de l’Ordenança, en el sentit d’eliminar del mateix 

....”ho autoritzin expressament per escrit”........ 

1.2 Addicionar un nou apartat f. a l’article 2 de l’Ordenança  

 “f Caldrà deixar una franja de pas de vianants, entre la línia de façana i les 

instal·lacions autoritzades, davant d’establiment o negoci que serà com a mínim de 3 metres 

en places públiques, llevat d’ordenacions per mobiliari urbà, fanals, bústies, guals o 

d’aquelles especials supòsits en els quals per  raons específiques es determinarà una 

amplada inferior a la abans esmentada.” 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=935.0&endsAt=1172.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=935.0&endsAt=1172.0
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1.3 Addicionar com annex a l’Ordenança un plànol de les àrees de la Vila Closa amb 

acotacions de distàncies i ubicacions de terrasses.  

SEGON.- Aprovar definitivament l’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, amb les esmenes indicades en l’apartat anterior.  

TERCER.- Publicar el text íntegre definitiu de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província 

de Lleida, la qual entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.  

 

Contra la present resolució, que posa fia a la via administrativa, podeu interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 

de dos mesos, a comptar des del dia següent a la seva publicació d’acord amb l’article 10 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
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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 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 
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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, 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 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.  
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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. 
 

f. Caldrà deixar una franja de pas de vianants, entre la línia de façana i les 
instal·lacions autoritzades, davant d’establiment o negoci que serà com a mínim de 3 
metres en places públiques, llevat d’ordenacions per mobiliari urbà, fanals, bústies, 
guals o d’aquelles especials supòsits en els quals per  raons específiques es 
determinarà una amplada inferior a la abans esmentada.” 

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. 
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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. 
 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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.  
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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 
(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.  
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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. 

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 
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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. 
 

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 
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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 

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 
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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. 

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, 
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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 

 

 

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      
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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  

 

RAL  1013 

 

 

RAL  1015 
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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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1172.0&
endsAt=1461.0 
 

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

   

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1172.0&endsAt=1461.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1172.0&endsAt=1461.0
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07.- PRP 2021/624 FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 

2022. 

 

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 26 de juliol de 2021, amb el contingut següent: 

Atès l’escrit dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament a fi i efecte 
que determini les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, proposades per a 

l’any 2022. 
 
Ateses les facultats atribuïdes a les Corporacions Locals per l’article 37.2 de l'Estatut dels 
Treballadors (Text refós de la Llei, aprovat per RDLEG. 2/2015, de 23 d’octubre), per les 

disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya. 
  
Atès que les Festes Locals que es proposin no poden coincidir amb les oficials fixades per la 
Generalitat ni en cap dels diumenges de l’any.  
 
Considerant el respecte a la tradició existent al municipi de Mollerussa en la determinació 
com a referències per a fixar les festes locals, les següents: 

 
 Festivitat de Sant Josep (19 de març), coincident amb la celebració de la fira 

homònima,  
 La Festa Major del mes de maig, celebrada la tercera setmana del mes. 

 
Atesos els antecedents exposats, la Presidència sotmet a consideració del Ple de 

l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats atribuïdes conforme l’article 46 del RD 
2001/1983, de 28 de juliol, adopti el següent ACORD: 
 
Primer. Establir i proposar com a Festes Locals retribuïdes i no recuperables, per a l'any 
2022, al municipi de Mollerussa, les següents: 
 

 Dia 19 de març de l’any 2022. 

 Dia 20 de maig de l’any 2022, Festa Major. 
 
Segon. Conforme el que determina l’article 30.7 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el calendari 
laboral anual aprovat per la Generalitat conjuntament amb les festes proposades pel 
Consistori, tindrà efectes com a calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de 
terminis administratius a Mollerussa, el 2022. 

 
Tercer. Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes legals oportuns. 

 
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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1461.0&
endsAt=1539.0 

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

proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1461.0&endsAt=1539.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1461.0&endsAt=1539.0
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08.- PRP 2021/634 REGLAMENT REGULADOR DEL FONS D’HABITATGES DE 

LLOGUER SOCIAL 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 26 de juliol de 2021, amb el contingut següent: 

El Ple de la corporació en data 20 d’abril de 2020 va aprovar el Reglament regulador del fons 
d’habitatge de lloguer social, publicat al Butlletí de la província (BOP) de Lleida núm.187, de 

28 de setembre de 2020. 

Atès que es considera necessària la seva adaptació a les noves situacions socials.  

Vist l’informe de l’àrea d’Acció Social Comunitària, Ciutadania i Infància que consta a 
l’expedient 1218-5-2021.  

Vist l’informe de secretaria que consta al citat expedient. 

Atès l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer. Aprovar el nou reglament regulador del fons d’habitatges de lloguer social de 
l’Ajuntament de Mollerussa que s’adjunta com a annex 1. 

Segon. Exposar aquest acord al públic per un termini de 30 dies, mitjançant un edicte que 

es publicarà Al Butlletí de la Província de Lleida (BOP) 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, el nou Reglament esdevindrà definitivament aprovat i entrarà en 

vigor a partir del dia 1 de gener de 2022, procedint-se a la publicació del seu text íntegre al 
BOP.  

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

 

Annex 1. Reglament regulador del fons d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament de 

Mollerussa. 
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Preàmbul  
 

I. El Dret a l’habitatge és un dret bàsic de tota persona i el seu accés té reconeixement jurídic en la 

legislació internacional, espanyola i catalana. La Declaració universal de drets humans de l’ONU, a 

l’article 25 determina l’habitatge com un dels drets bàsics que permet gaudir d’un nivell de vida 

adequat. L’art. 47 de la Constitució espanyola i l’article 26 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

especifiquen que les persones tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat i que els poders 

públics establiran les normes pertinents per fer-ho efectiu.  

En ús de les competències especificades a l’art. 137 de l’Estatut, va ser aprovada la Llei 18/2007, de 

28 de desembre, del dret a l’habitatge. La llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica, la Llei 4/2016 del dret a l’habitatge de les persones en risc 

d’exclusió residencial i el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar 

l’accés a l’habitatge, són altres normatives per atendre el dret a l’habitatge. 

 

II. L’Ajuntament de Mollerussa té la voluntat de donar respostes a les persones amb situació 

d’exclusió social residencial per garantir el dret a l’Habitatge a través d’una sèrie d’actuacions: 

 

 Reallotjar de manera adient a persones i unitats de convivència en situacions 

d’emergència social a l’espera d’un recurs habitacional estable. 

 Acompanyar en el reallotjament de persones majors de  60 anys,  interessades en 

compartir pis, amb el doble objectiu de viure acompanyades i minimitzar la despesa que 

suposa l’habitatge.  

 Facilitar l’accés a un habitatge digne a persones o unitats de convivència en seguiment del 

protocol d’ocupacions. 

 

III. En aquest document es regulen les modalitats dels habitatges que formaran part del Fons 

d’habitatge de lloguer destinats a polítiques socials, els requisits per accedir-hi, el procediment 

d’adjudicació, així com els criteris de valoració i el funcionament del servei. 
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El reglament regulador del Fons d’habitatges de l’Ajuntament de Mollerussa es compon d’un 

preàmbul, un marc legal i 6 capítols dividits en 24 articles. 

 

Marc legal 

El marc legal en què s’emmarca el present reglament és la normativa vigent estatal i catalana en 

matèria d’habitatge. En particular el que fa referència a la següent reglamentació: 

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

Llei 4/2013. De 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges. 

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 

Acord relatiu al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, de 12 de juny de 2015. 

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 

la pobresa energètica. 

Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en 

risc d’exclusió residencial. 

Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures per millorar l’accés a l’habitatge. 

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.  

El vigent Reglament regulador del fons d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Capítol 1. Disposicions generals  

Article 1. Objecte 

Aquest reglament té per objecte determinar les modalitats del fons d’habitatge, el col·lectiu diana, el 

funcionament del recurs, els requisits per accedir-hi, els criteris de valoració i el procediment 

d’adjudicació. 

Article 2. Definició del servei 

L’Ajuntament de Mollerussa prestarà els serveis d’allotjament a través de contractes de lloguer 

assistencials per tal de cobrir les necessitats residencials dels col·lectius a qui van dirigits segons les 

modalitats; d’acolliment d’urgència, pisos per compartir per gent gran i per persones que ocupen de 

manera il·legal i que compleixen amb el pla de treball del protocol d’ocupacions. 

 

Article 3. Parc d’habitatges 

L’Ajuntament de Mollerussa disposa d’un habitatge de propietat municipal i gestiona convenis de 

cessió d’habitatges amb entitats financeres i amb altres organismes oficials,  amb què crea un fons 

d’habitatge per a polítiques socials, i amb el que pretén donar cobertura a aquestes necessitats 

segons el marc legal del dret a l’habitatge. 
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Amb aquests habitatges i els que puguin incorporar-se en un futur, es crea el Fons d’habitatges per 

polítiques socials segons les modalitats següents: 

 Habitatges d’acolliment d’urgència. 

 Habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis. 

 Habitatges per unitats de convivència segons protocol d’ocupacions. 

 

I. Habitatges d’acolliment d’urgència. 

Habitatges destinats a residencia de curta durada per motius d’acolliment d’urgència que no 

excedeixi del termini màxim de 6 mesos, amb l’objectiu de garantir l’allotjament fins que no es 

resolgui favorablement la residencia estable per via de la Mesa de valoració de situacions 

d’emergències econòmiques i socials de Catalunya (Mesa d’emergències). 

II. Habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis. 

Habitatges destinats a cobrir les necessitats de persones majors de 60 anys, que vulguin compartir 

pis amb l’objectiu de viure acompanyats i/o poder assumir un lloguer econòmic i assequible que els 

hi permeti millorar la seva qualitat de vida. 

Per tal de disposar d’aquesta tipologia d’habitatge es formalitza un conveni de cessió d’habitatges amb 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També es podran incorporar altres habitatges procedents 

d’entitats financeres i/o grans tenidors.   

III. Habitatges per unitats de convivència segons protocol d’ocupacions. 

Habitatges destinats a cobrir les necessitats de les unitats de convivència que compleixen amb el pla 

de treball establert segons protocol d’actuació en matèria d’ocupació. 

Per tal de disposar d’aquesta modalitat d’habitatges es formalitzaran convenis de cessió d’habitatges 

amb determinades entitats financeres per destinar-los a lloguer social. 

 

Capítol 2. Persones destinatàries. 

 Article 4. A qui s’adreça 

I. Modalitat d’habitatges d’acolliment d’urgència. 

Destinat a persones o unitats de convivència residents al municipi que tenen necessitat d’allotjament 

temporal per motius d’emergència social a causa de situacions imprevistes derivades de la pèrdua 

d’habitatge o risc imminent de pèrdua. 

Les persones a les que va destinades no disposen de recursos econòmics i/o de xarxa familiar per 

resoldre la situació i resten a l’espera d’adjudicació d’habitatge a través de la Mesa d’emergències, amb 

resolució favorable de la seva sol·licitud. 
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Aquest recurs pretén reallotjar especialment a aquelles unitats de convivència amb infants i/o 

adolescents per evitar l’allotjament temporal en pensions, hostals o habitacions rellogades, mentre 

es gestiona l’adjudicació d’un habitatge a través de Mesa d’emergències. 

L’habitatge s’adjudicarà sense necessitat de convocatòria per raó d’emergència social i a instància 

dels Serveis Socials. 

II. Modalitat d’habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis. 

Destinat a persones de més de 60 anys, que vulguin compartir pis, amb l’objectiu de viure 

acompanyats i/o poder assumir un lloguer econòmic i assequible que els hi permeti millorar la seva 

qualitat de vida. 

III. Modalitat d’habitatges per unitats de convivència segons protocol d’ocupacions. 

Per a persones i unitats de convivència incloses al protocol d’ocupacions amb interès de revertir la 

seva situació. 

 

Article 5. Requisits d’accés 

Requisits generals: 

1. Nacionalitat espanyola, o d’un país membre de la unió europea o permís de residencia 

permanent vigent si es tracta d’altes països. 

2. Edat superior a 18 anys o menor emancipat. 

3. Empadronament a Mollerussa i amb 2 anys mínim d’antiguitat. 

4. La persona o unitat de convivència ha de disposar d’uns ingressos mensuals mínims que li 

permetin pagar el lloguer. 

5. Referent als ingressos; segons el Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, els 

ingressos de les persones sol·licitants es computen en funció dels ingressos familiars o de la 

unitat de convivència. L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) és la unitat de 

mesura per determinar la quantia dels ingressos familiars i consta a  la Llei de pressupostos 

vigent. 

Prenent la referència de l’Art. 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 

per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, els ingressos 

econòmics de la persona o unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a: 

a. 2 vegades l’IRSC si es tracta de persones que viuen soles. 

b. 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’unitats de convivència. 

c. 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. 

6. No disposar de recursos econòmics iguals o superiors a 4.000€ per accedir a un habitatge 

de lloguer en el mercat privat, a excepció del model de compartir pis. 

7. No ser propietari o usufructuari de cap altre habitatge en territori espanyol. 

8. Els adjudicataris han de tenir plena capacitat d’obrar per ells mateixos. 
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Requisits específics: 

9. Edat de 60 anys o més, per la modalitat de compartir habitatge. 

10. En la modalitat de compartir pis, si la persona sol·licitant és propietària d’un habitatge haurà 

de cedir-lo a la borsa d’habitatge per al seu lloguer social. 

11. L’adjudicatari haurà d’estar inscrit o en tràmit d’inscripció en el Registre de Sol·licitants 

d’Habitatge de Protecció Oficial de la Generalitat i a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, 

en la modalitat de protocol d’ocupacions. 

12. No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge de protecció oficial en el darrer any ni a la 

proposta d’un lloguer social a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, sense 

causa justificada, exclusivament en la modalitat de protocol d’ocupacions. 

Excepcionalment podran ser usuaris del servei aquelles unitats de convivència amb l’acreditació 

favorable de la Comissió de valoració (v. Art.7) si no compleixen algun dels requisits esmentats 

anteriorment. 

Capítol 3. Procediment de tramitació de l’accés al servei  

Article 6. Procediment 

I. Modalitat d’habitatges d’acolliment d’urgència. 

El procediment d’adjudicació d’aquesta modalitat no estarà subjecte a convocatòria per motius 

d’urgència, i es presentarà a instància dels Serveis Socials Bàsics a la Comissió de valoració. 

 

II. Modalitat d’habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis. 

1. La presentació de les sol·licituds en la modalitat de compartir pis requerirà de prèvia convocatòria 

aprovada per Junta de Govern, que s’efectuarà per cada any natural.  

A la convocatòria s’establirà: 

 Objecte de la convocatòria. 

 Condicions dels candidats i candidates. 

 Termini de presentació i sol·licitud. 

 Documents que han d’acompanyar la sol·licitud. 

 Criteris de valoració. 

 Òrgan competent per resoldre les sol·licituds. 

 Termini per resoldre les sol·licituds. 

2. Es crea un Registre propi  de sol·licitants d’habitatges compartits anomenat: “Registre Compartir 

és Viure”. 

El Registre serà anual, finalitzant el dia 31 de desembre. Tanmateix, cada dia 1 de gener de l’any 

següent s’obrirà de nou el Registre. 

En cas d’inclusió de nous habitatges, o bé davant de  la necessitat de cobrir una baixa en els 

habitatges adjudicats, la Comissió valorarà totes les persones inscrites fins aquell moment.  
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De les persones candidates presentades només passaran a formar part de la selecció els que hagin 

estat proposats per la Comissió de valoració per considerar que compleixen amb els requisits previstos 

en aquestes bases i en la convocatòria. 

La persona sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud segons model normalitzat a l’Ajuntament de 

Mollerussa (base de la convocatòria) acompanyada de la documentació necessària d’acord amb 

l’article 8. 

La tramitació de la sol·licitud no generarà cap dret a l’adjudicació del servei. 

La Comissió de valoració presentarà la proposta d’adjudicació a la Junta de Govern per la seva 

aprovació. 

Un cop aprovada la sol·licitud, la persona adjudicatària signarà el contracte assistencial i haurà 

d’ocupar l’habitatge en el termini màxim d’un mes. 

 

III. Modalitat d’habitatges per unitats de convivència segons protocol d’ocupacions. 

El procediment d’adjudicació d’aquesta modalitat no estarà subjecte a convocatòria i es tindrà en 

compte l’adjudicació segons el protocol d’ocupacions. 

Article 7. Comissió de valoració. 

La Comissió de valoració està integrada pels membres següents: 

 Regidora d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància. 

 Coordinadora d’Acció Social. 

 Professional de referència dels Serveis Socials.  

 Referent del projecte l’Amic de la Gent Gran per la modalitat de pisos compartits. 

 Assessor jurídic de l’Ajuntament de Mollerussa.  

 Persona responsable de la borsa d’habitatge, que actuarà de secretària. 

 

Funcions de la Comissió de valoració: 

a) Elaborar guies i mètodes de treball de cada modalitat del fons d’habitatge de lloguer social, així 

com proposar les modificacions que es creguin oportunes a l’òrgan competent, per tal d’afavorir 

l’accés a un habitatge digne als col·lectius especificats.  

b) Avaluar les sol·licituds presentades al Registre de Compartir és Viure, dins del termini establert 

segons els criteris de convocatòria, en cas de vacants i/o baixes als habitatges, o bé per noves 

incorporacions d’habitatges.  

c) Seleccionar les sol·licituds presentades de recerca d’habitatge segons criteris en la modalitat de 

protocol d’ocupacions. 

d) Requerir la documentació pendent, si s’escau. 

e) Presentar per Junta de Govern les propostes d’adjudicació. 
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f) Sempre que es produeixi un canvi en relació al context de salut, social, familiar i/o econòmic 

d'algun dels membres convivents que pugui alterar la bona convivència en l'habitatge, la comissió 

de valoració tindrà la potestat de convocar una reunió per tal de valorar la seva continuïtat en el 

programa.  

 

Article 8. Documentació de la persona sol·licitant. 

La persona sol·licitant haurà d’aportar a l’Ajuntament de Mollerussa els documents relatius a les 

circumstàncies personals de la unitat de convivència.  

 NIF/ NIE i passaport de tots els membres de la unitat de convivència obligats legalment a 

tenir-ho. 

 Llibre de família o document que ho substitueixi. 

 Certificat de convivència i històric al municipi. 

 En cas de violència de gènere, documentació que ho acrediti segons la Llei 5/2008, de 24 

d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  

 En cas de família monoparental, el carnet de família monoparental. 

 Sentència de divorci o separació. 

 En cas de família nombrosa, el carnet de família nombrosa. 

 Certificat/s de discapacitat. 

 Qualsevol altre documentació que es cregui necessària per justificar una situació de 

vulnerabilitat, si s’escau. 

 Justificant d’ingressos de tota la unitat de convivència, declaració de renda o certificat 

d’imputacions del darrer exercici fiscal i justificant dels ingressos actual: tres darreres 

nòmines, pensió, subsidi, etc. 

 Informe de vida laboral de les persones majors d’edat que formen part de la unitat de 

convivència. 

 Extractes bancaris dels darrers 6 mesos.  

 Declaració responsable conforme no disposa de cap habitatge en propietat o usdefruit 

segons model establert a aquest efecte. 

Article 9. Exclusions 

 S’entendrà que l’interessat/da desisteix de la sol·licitud en el cas que no presenti la 

documentació que acrediti l’accés al servei. 

 El no compliment dels requisits d’accés. 

 La no ocupació de l’habitatge en el termini d’un mes. 

 L’ocupació de l’habitatge per una altra persona o unitat de convivència diferent a la declarada 

a la sol·licitud. 

 La renuncia d’iniciar un pla de treball o no seguir-lo satisfactòriament. 
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Article 10 Criteris de valoració 

La valoració i priorització de les sol·licituds d’accés presentades es tindran en compte els criteris 

següents segons la modalitat del recurs: 

I. Habitatges d’acolliment d’urgència. 

Valoració econòmica. 

Es tindran en compte els ingressos de la persona i/o unitat de convivència d’acord a la documentació 

presentada.  

 Renda inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) actual de la unitat de 

convivència. ( 1 punt) 

Valoració social. 

Es tindrà en compte la situació d’emergència social a criteri dels Serveis Socials Basics.  

Els Serveis Socials Bàsics efectuaran la valoració social de les sol·licituds admeses d’acord amb la 

taula de valoració que s’estableix a continuació: 

 Víctima violència familiar (1 punt) 

 Víctima violència masclista (1 punt) 

 No tenir xarxa de suport familiar (1 punt) 

 Menors a càrrec ( 1 punt per menor a càrrec) 

 Grau discapacitat d'algun dels membres de la unitat familiar (1 punt) 

 Grau dependència (LAPAD) d'algun dels membres de la unitat familiar. (1 punt) 

 

II. Modalitat d’habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis. 

 

Valoració econòmica. 

Es tindran en compte els ingressos de la persona d’acord a la documentació presentada.  

 Renda inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) actual (1 punt) 

Valoració social. 

L’Amic de la Gent Gran valorarà les sol·licituds admeses d’acord amb la següent taula: 

 Viure en un pis on el cost de l’habitatge superi el 30% dels ingressos mensuals. (1 punt) 

 Viure sol/a (1 punt) 

 Persones sense llar (classificació ETHOS, tipologia europea de sense llar i exclusió residencial, 

(1 punt) 

 Barreres arquitectòniques a l'habitatge (falta d’ascensor, esglaons, portes estretes, banys 
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estrets) (1 punt). En cas de dos o més barreres es prioritzarà per acumulació. 

 Equipament inadequat a l’habitatge actual (sense bany complet, aigua calenta, calefacció) (1 

punt). En cas de dos o més barreres es prioritzarà per acumulació. 

 Escala ESTE-Soledat social 

o 21 a 30 punts: (1 punt) 

o 11 a 20 punts: (0,5 punts) 

o 0 a 10 punts: (0 punts) 

 Escala UCLA – Soledat emocional 

o 0-20 punts: 1 punt 

o 20-30 punts: 0,5 punts 

o 31-40 punts: 0 punts 

Per resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la 

sol·licitud al Registre amb la documentació completa. 

 

III. Habitatges per unitats de convivència segons protocol d’ocupacions.  

Valoració econòmica. 

Es tindran en compte els ingressos nets de la unitat de convivència dels tres mesos anteriors a la 

presentació de la sol·licitud. 

 Renda inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) actual ( 1 punt) 

Valoració social. 

Es tindrà en compte la voluntat de revertir la situació d’ocupabilitat irregular i es valorarà 

favorablement el seguiment del pla de treball segons protocol d’ocupacions. 

Per tal d’arribar a desempat es tindrà en compte les característiques de l’habitatge i el nombre de 

persones que formen la unitat de convivència. 

Per gestionar desempat, la Comissió de valoració tindrà en compte els ítems següents: 

 Víctima violència familiar (1 punt) 

 Víctima violència masclista (1 punt) 

 No tenir xarxa de suport familiar (1 punt) 

 Menors a càrrec ( 1 punt per menor a càrrec) 

 Grau discapacitat d'algun dels membres de la unitat familiar (1 punt) 

 Grau dependència (LAPAD) d'algun dels membres de la unitat familiar. (1 punt) 

 

Capítol 4. Pla de Treball.  
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Article 11. Pla de treball 

I. Habitatges d’acolliment d’urgència. 

El/la professional dels Serveis Socials Bàsics establirà si ho considera necessari, un pla de treball 

social que signarà la persona adjudicatària en el moment de la signatura del contracte de lloguer 

assistencial. 

II. Habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis. 

Referent la modalitat de compartir pis es durà a terme la supervisió de la convivència a l’habitatge de 

la persona responsable de l’Amic de la Gent Gran, amb l’objectiu principal de facilitar el procés 

d’adaptació al nou habitatge i a la bona convivència entre les persones implicades. 

El Pla de treball serà construït i acordat conjuntament entre les persones llogateres i el tècnic 

encarregat de la dinamització de la convivència, ja que serà imprescindible el compromís i implicació 

de les persones interessades en compartir pis. 

 

III. Habitatges per unitats de convivència segons protocol 

d’ocupacions. 

El pla de treball en aquesta modalitat es continuarà segons el protocol d’ocupacions. 

Capítol 5. Relació d’ús  

Article 12. Règim jurídic 

El règim jurídic s’entendrà subjecte pel que disposa el Codi Civil de Catalunya.  

La relació jurídica entre les parts es gestionarà mitjançant contractes assistencials.  

Article 13. Durada del servei 

Segons les modalitats dels arrendaments dels habitatges es pactaran diferents terminis. 

Pel que fa els habitatges per compartir i de la modalitat de protocol d’ocupacions estan supeditats a 

les pròrrogues dels convenis signats entre el consistori i els organismes oficials o les entitats 

privades, propietàries dels habitatges. 

La durada dels convenis amb entitats financeres i organismes oficials generalment són de 4 anys i 

per aquest motiu, els contractes de lloguer assistencials també s’ajustaran a aquests terminis 

establerts pels convenis signats. 

I. Habitatges d’acolliment d’urgència. 

La durada d’aquesta modalitat no haurà d’excedir el termini màxim de 6 mesos, amb l’objectiu de 

garantir l’allotjament fins que no es resolgui la residencia estable per via de la Mesa d’emergències.   

En els casos que per motius aliens a la persona beneficiària no s’hagi pogut adjudicar l’habitatge, els 

Serveis Socials Bàsics valoraran la pròrroga de 3 mesos addicionals.  
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II. Habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis. 

La durada inicial serà d’un any i es podrà prorrogar fins a un màxim de 3 anys. Les pròrrogues 

s’efectuaran sempre i quan la persona llogatera compleixi amb el pla de treball amb l’Amic de la Gent 

Gran i amb els requisits d’accés. 

III. Modalitat d’habitatges per unitats de convivència segons protocol d’ocupacions. 

La durada inicial serà d’un any i es podrà prorrogar fins a un màxim de 3 anys. Les pròrrogues 

s’efectuaran sempre i quan la persona llogatera compleix amb el pla de treball establert segons 

protocol ocupacions.  

Article 14. Preu del lloguer social. 

Les persones beneficiaries de les tres modalitats hauran d’abonar una renda mensual de 

150€/mensual revisables anualment segons Índex de Garantia de Competitivitat (IGC). 

Article 15. Despeses associades a l’ús de l’habitatge 

 

I. Habitatges d’acolliment d’urgència. 

Les despeses associades a l’ús dels habitatges (subministraments) estaran incloses a la renda mensual. 

II. Habitatges per majors de 60 anys, en règim de compartir pis.  
 

Les despeses associades a l’ús dels habitatges (subministraments) estaran incloses a la renda mensual. 

III. Modalitat d’habitatges per unitats de convivència segons protocol d’ocupacions. 

En el cas dels habitatges segons protocol d’ocupacions, es domiciliarà juntament amb la renda 

mensual, una quantia fixa per cobrir les despeses anuals que fan referència a les repercussions fiscals 

(IBI i taxes) i a la comunitat de propietaris.  

A finals de l’any natural  es presentarà a l’adjudicatari/a la liquidació corresponent on constaran;  

 Els imports pagats per l’Ajuntament en concepte de despesa corresponent a les 

repercussions fiscals (IBI i taxes),  

 Despeses de la comunitat de propietaris. 

 La liquidació a favor de l’Ajuntament o bé a favor de la persona arrendatària si els 

imports satisfets haguessin estat superiors.  

Article 16. Sistema de pagament 

El pagament de la renda mensual s’efectuarà per domiciliació bancària el dia 5 de cada mes. 

Per tal de tramitar la domiciliació, els arrendataris hauran de presentar el document d’acceptació de 

la domiciliació bancària, amb les dades del compte corrent, signada i datada al departament 

corresponent.  

En cas de canvi de compte bancari, la persona interessada haurà de comunicar-ho el més aviat 

possible a l’Ajuntament. Les despeses de devolució de rebuts domiciliats aniran a càrrec de la 

persona usuària del servei, que es computaran en la següent/s domiciliacions.  

Article 17. Fiança 
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En totes els modalitats, Les persones arrendatàries hauran de realitzar el pagament de la fiança 

corresponent a un mes de renda a la signatura del contracte.  

L’Ajuntament s’obliga a la devolució a la finalització del contracte de lloguer social un cop deduïts els 

imports corresponents al deteriorament que l’habitatge hagi sofert, diferent a l’originat per l’ús 

ordinari del mateix i per qualsevol incompliment contractual. No correspondrà la devolució de la fiança 

quan la persona arrendatària no es trobi al corrent de pagament de les rendes meritades i de les 

despeses que li corresponguin. 

En cap cas, la part arrendatària podrà deixar de pagar qualsevol mensualitat a compte de la fiança. 

Article 18. Impagaments 

En cas de morositat es negociarà entre les parts implicades per tal de trobar la solució més adequada 

i saldar el deute i en cas de mantenir-se la morositat per causes no justificades s’iniciarà el procés de 

desnonament en totes les modalitats. 

Capítol 6. Drets i deures de les parts  

Article 19. Manteniment de l’habitatge 

Els habitatges s’entregaran en correcte estat de funcionament i manteniment. 

El manteniment per deteriorament dels elements comuns i estructurals de l’habitatge seran 

responsabilitat de la propietat de l’habitatge. 

El manteniment del deteriorament per mal ús dels elements comuns i estructurals aniran a càrrec de 

les persones adjudicatàries. 

Article 20. Obligacions dels adjudicataris 

Són obligacions de la part adjudicatària les previstes en el present reglament i en el seu defecte les 

indicades a la Llei d’arrendaments urbans. 

1. Destinar l’habitatge arrendat exclusivament a domicili habitual de la unitat de convivència. No 

poden instal·lar-hi comerç o indústria de cap tipus. 

2. Ocupar l’habitatge en el termini màxim d’un mes a partir del lliurement de claus, llevat que hi 

hagi una causa justificada que ho impedeixi. 

3. La persona adjudicatària es compromet, a la finalització del contracte, a reintegrar l’habitatge en 

les mateixes condicions de conservació en què el va rebre. 

4. La persona adjudicatària s’obliga a facilitar l’accés a l’habitatge dels tècnics corresponents per 

realitzar les obres de reparació que siguin necessàries. 

5. En referència als habitatges compartits, la persona llogatera haurà de facilitar l’accés a la 

persona de referència de l’Amic de la Gent Gran, pel seguiment de la bona utilització de 

l’habitatge i bona convivència entre les persones que hi conviuen. 

6. En referència a la modalitat d’acolliment d’urgència i a la modalitat de protocol d’ocupacions, la 

persona arrendatària haurà de permetre l’accés a l’habitatge de la persona referent de la borsa 
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d’habitatge pel seguiment del mateix. 

7. L’adjudicatari/a haurà de comunicar a la Comissió de valoració la possessió d’animals de 

companyia i haurà de vetllar per la bona convivència i respecte a la resta de companys/es i de la 

resta de la comunitat. 

8. Respectar les normes comunitàries per una bona convivència veïnal. 

9. Mantenir l’habitatge en perfectes condicions d’higiene/neteja. 

10. Assistir a les sessions formatives oferts per la borsa d’habitatge. 

 

Article 21. Obligacions de l’Ajuntament 

a) Presentar a la Junta de Govern el lloguer de l’habitatge segons proposta presentada per la 

Comissió de valoració i acordar l’adjudicació. 

b) Lliurar les claus de l’habitatge a l’adjudicatari/a. 

c) Posar a disposició de l’adjudicatari/ària una guia informativa sobre com evitar riscos a la llar i 

mantenir l’habitatge en bones condicions d’higiene. 

d) La realització de les obres de conservació en les condicions d’habitabilitat per servir l’ús 

convingut de l’habitatge propietat de l’Ajuntament i vetllar pel manteniment de la resta dels 

habitatges cedits. 

e) Dur a terme l’acompanyament i el seguiment si s’escau durant la relació contractual. 

Article 22. Finalització del servei 

Els motius que poden causar la finalització del servei són: 

a) Finalització del contracte de lloguer assistencial. 

b) Incompliment de les obligacions per part del/de l’adjudicatari/a. 

c) Voluntat de finalització de l’ús del servei per part del/de la llogater/a, a través de la instància 

corresponent via web de l’Ajuntament o bé de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà (OAC). 

d) Pèrdua d’algun requisit que donava accés al servei segons valoració de la comissió.  

 

Article 23. Protecció de dades 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, les dades 

personals recollides en virtut d’aquest reglament tractades en relació amb els contractes de lloguer 

assistencials dels habitatges seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de 

Mollerussa. Les dades no seran cedides a tercers i seran conservades per obligació legal. Per a més 

informació consulti la nostra política de privacitat. 

Així mateix qualsevol persona afectada té la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, 

supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a al Delegat de Protecció 

de Dades a la següent adreça: Ajuntament de Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament nº 2, 25230 

Mollerussa (Lleida). 
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Article 24. Disposició derogatòria i vigència. 

1. Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia 1 del mes de gener de 2022. 

2. En conseqüència queda derogat l’anterior Reglament regulador del fons d’habitatges de lloguer 

social per modificació de les finalitats a les que es va destinar. 

 
Finalitzada la lectura el Ple aprova una modificació “in voce” del Reglament regulador del 
fons d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament de Mollerussa, consistent en modificar 
l’article 16. 

 
On hi diu: 
 

...//... 
 

Article 16. Sistema de pagament 

El pagament de la renda mensual s’efectuarà per domiciliació bancària el dia 5 de cada mes. 

Hi ha de dir: 
 
...//... 
 

Article 16. Sistema de pagament 

El pagament de la renda mensual s’efectuarà per domiciliació bancària el dia 11 de cada mes. 

 

Seguidament la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al respecte, produint-se les 
següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1539.0&
endsAt=1999.0 
 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- PRP 2021/632 SOL·LICITUD DE LA SRA. C.B., C., DE COMPATIBILITAT PER UNA 
SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.  

 
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 26 de juliol de 2021, amb el contingut següent: 

Atesa la petició formulada per la Sra. COS BONET, Cristina, integrant de la Plantilla de 

Personal Laboral Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de Tècnic A2 en la 
l’Àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA per a l’exercici d’una 
segona activitat al sector privat, consistent en la prestació de serveis a l’entitat/empresa 
MARTA ARGILES FIGUEROLA (OPLOSSING) (NIF: 78076261R), com a psicòloga.  
 
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada 

cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que desenvolupa el peticionari a l’Ajuntament de 
Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a 
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1539.0&endsAt=1999.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1539.0&endsAt=1999.0
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de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD 
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior. 

 
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat pe Secretaria; atès el que s’estableix 
a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, l’Alcaldia PROPOSA: 
 
Primer. Autoritzar a la Sra. COS BONET, Cristina, la compatibilitat per a desenvolupar una 
segona activitat al sector privat, següent:  
 

- Entitat:  MARTA ARGILES FIGUEROLA (OPLOSSING) (NIF: 78076261R) 
- Tipus relació:  Col·laboració 

- Dedicació:  10 hores setmanals [26,66%] – Dilluns, dimecres i divendres tarda  
- Activitat:   Psicòloga 
 
Segon. L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents: 

 
 Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l'horari 

de la persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de Mollerussa.  
 L'autorització de compatibilitat està condicionada al compliment estricte de la jornada i 

l'horari en els llocs de caràcter públic.  
 La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc de 

treball. 

 No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat 
professional. 

 
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 
 
 

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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1999.0&
endsAt=2208.0 
 

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

10.- PRP 2021/631  MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL. EXERCICI 2021 
 
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 26 de juliol de 2021, amb el contingut següent: 

 
El Ple de la Corporació en sessió de data 28 de gener de 2021 va aprovar el pressupost 
general de l’exercici 2021, i modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball 

de l’Ajuntament de Mollerussa. Va ser  objecte de publicació al BOP núm. 20, del dia 1 de 
febrer de 2021.  
Vistes les propostes d’increment de complement específic de diverses àrees de l’Ajuntament, 
que justifiquen en l’adaptació de l’organització interna del personal i serveis prestats, amb la 

pretensió de que els mateixos reprodueixin la realitat econòmica.  

Vistes les valoracions individualitzades dels diferents llocs de treball afectats per la 
modificació i la seva justificació objectiva d’acord amb els criteris previstos a l’article 4 del   
RD 861/1986, de 25 de abril, com l’especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, 
responsabilitat, perillositat o penositat.  

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1999.0&endsAt=2208.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=1999.0&endsAt=2208.0
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Atès que aquesta adaptació/modificació de la plantilla de personal revesteix caràcter 
d’urgència, en tant que els serveis s’estan prestant des de fa uns mesos, i no pot demorar-se 

la seva aprovació fins el proper exercici.  

Vist l’informe del Coordinador de l’àrea de Recursos Humans 

Vist l’informe de Secretaria 

Vist l’informe d’Intervenció 

Atès que la competència per a la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament 
correspon al Ple de la Corporació  

 

Es per tot l’anterior que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  

ACORDS:  

Primer.- Aprovar la modificació de Plantilla de Personal per a l’exercici 2021, incorporant les 
modificacions següents: 
 
PLANTILLA DE FUNCIONARIS  

 
1.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.  
 
Assignar a les places que seguidament s’indica l’Índex de Complement Específic 
Complementari de caràcter singular i excepcional (CE) següent: 
 
107  Cap C/P/A (1)     CE Índex 9  

 
(1) Cap Comunicació i premsa. Protocol i assessoria 

 
 
Efectes econòmics, amb data 1 de juliol de 2021 fins com a màxim 31 de desembre de 2021. 
 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

 
1.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.  
 
Assignar a les places que seguidament s’indica l’Índex de Complement Específic 
Complementari de caràcter singular i excepcional (CE) següent: 
 

033  Tècnic Cultura     CE Índex 16  
200  PO-BOS Serveis Diversos Of.2ª   CE Índex 14 +16  
PLT  Conserge/manteniment Of.2ª   CE Índex 14  
 
Efectes econòmics, amb data 1 de juliol de 2021 fins com a màxim 31 de desembre de 2021. 
 

2. – AMPLIACIÓ DE JORNADA  

 
Peó de serveis diversos a la Brigada d’Obres i Serveis (BOS) de manteniment i control 
en el CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA: 

- d’una dedicació del 53,33% una dedicació del 100%.  

Efectes econòmics, amb data 1 d’agost de 2021 fins com a màxim 31 de desembre de 2021.  
 
Segon.- Exposar al públic, en els termes previstos a la vigent legislació, la modificació de 

Plantilla de Persona aprovats, pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en el 
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Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació 

de reclamacions pels interessats. 

 

Tercer.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de que no presentar-se 

reclamacions o al·legacions durant el termini d’exposició pública, entrant en vigor una 

vegada s’hagi complert el disposat en l’article 112 LRBRL i article 169 TRLRHL. 

 

Cinquè.- De la modificació de la plantilla una vegada s’hagi aprovat es remetrà còpia a 

l’Administració de l’Estat així com al departament corresponent de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Sisè.- Notificar els acords a les persones interessades, amb l’oferiment dels recursos 

adients.  

 

 
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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=2208.0&
endsAt=4023.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per nou (9) 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 i Raquel Pueyo i vuit (8) abstencions  dels 

Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria 

Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan Simeón. 
 
11.- PRP 2021/637 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16/2021 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 26 de juliol 

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 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. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=2208.0&endsAt=4023.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=2208.0&endsAt=4023.0
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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 iaq_003 de data 23 de juliol de 2021. 
 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdit 16/2021 del pressupost de despeses de 
l’Ajuntament de Mollerussa sota la modalitat de crèdit extraordinari, de conformitat amb el 

següent detall: 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

04 2311 4790001 CONVENI SOREA - FONS DE SOLIDARITAT 4.000,00 

04 3371 2210200 GAS - CASAL AVIS 3.000,00 

12 3420 4800032 CONVENI UNIÓ FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA 5.500,00 

14 4321 4610001 CONVENI DIPUTACIÓ DE LLEIDA - PAISATGES DE PONENT 2.545,08 

TOTAL   15.045,08 

FINANÇAMENT:     

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

04 3371 2210000 ENERGIA ELECTRICA - CASAL AVIS 3.000,00 

11 3380 2260909 FESTES POPULARS 2.545,08 

12 3420 6260001 CÀMERES CONVENI FUNDACIÓ UFEC - INSTAL. ESPORTIVES 5.500,00 

13 9310 8300001 PRESTECS A CURT TERMINI - MICROCRÈDIT HABITATGE 4.000,00 

TOTAL   15.045,08 
 
 
 

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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4023.0&
endsAt=4152.0 

 

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

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4023.0&endsAt=4152.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4023.0&endsAt=4152.0
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12.- PRP2021/496 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ 
CONFORME ESTABLEIX L’ARTICLE 10 DE L’ORDRE MINHAP/2015/2012. 

SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. PRIMER TRIMESTRE 2021 
 

Es transcriu l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: 

Período: 1r. Trimestre 2021 

I. NORMATIVA APLICABLE 

 Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones 
de información y  procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 

financiación de los pagos a proveedores. 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

II. ANTECEDENTES DE HECHO 

Según se desprende de los informes elaborados por el anterior interventor, “mediante 
acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Mollerussa aprobó el 
Plan de Ajuste del mecanismo de pago a proveedores de conformidad con lo regulado en el 

artículo 7 del RD Ley 4/2012, acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de 

marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud 
y el modelo de plan de ajuste.  
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria general de coordinación 
autonómica y local, con fecha 30 de marzo de 2012 emitió informe favorable al Plan de 
Ajuste”.  

 
Se tiene conocimiento  que en 2019 ha habido una modificación del Plan a través del tipo de 
actualización Med3-CDGAE-2019 en que se han enviado previsiones de datos hasta el 
ejercicio 2023 de Magnitudes financieras y de endeudamiento. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 
Ley 7/2012, de 9 de marzo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10, 
recoge que;  

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al 
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la 

Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en 
el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 

extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 
crédito para facilitar el pago a proveedores. 
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Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 
medidas del plan de ajuste. 

 

2. En el caso de que sea una Comunidad …… 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del 

día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales 

incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de 
ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se 

incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, 
considerando la ejecución trimestral acumulada. 

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de 
las medidas adicionales adoptadas. 

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas 
en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

 

Posteriormente se modificó la fecha del envío que se amplia al último día del primer mes de 
cada trimestre. 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con la 
plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste 
aprobado  y otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional 
primera  de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera”, plataforma que estará disponible hasta el día 30 de abril de 2021. 

Una vez enviada la información, la aplicación solicitará la remisión del documento pdf 
explicativo del informe de ejecución. 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente; 

III. INFORME 

1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 

7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual 
sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al 
pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática que habilita el 
propio Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, 
se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del 
Ayuntamiento de Mollerussa, al no ser una corporación local de los artículos 
111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual antes 
del quince de enero de cada ejercicio y referida al precedente. En el primer 

año, se amplió el plazo de remisión al Ministerio hasta el 31 de enero de 2013.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
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Pero si la Administración cuenta con un Plan de ajuste acordado con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia se 

habrá de remitir al citado Ministerio antes del día 15 del primer mes de cada 
trimestre, en el caso de la Corporación Local, información sobre los extremos 
indicados en el apartado siguiente. 

Posteriormente se modificó la fecha del envío que se amplia al último día del 
primer mes de cada trimestre. 

 

2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado 

en  el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  debe contener 

información sobre los siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades 
de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 
medidas del plan de ajuste. 

 

Es necesario matizar, que la contabilidad del primer trimestre de 2020 no estaba 

cerrada en la fecha de envío de esta información, por lo que la información que se 
incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la 

plataforma telemática es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal y 
que la misma definitiva no debería tener alteraciones sustanciales. 

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee 
el siguiente  índice de contenidos: 

1.- Información de ajustes en ingresos propuestos en el plan y su aplicación. 

2.- Información de ajustes en gastos propuestos en el plan y su aplicación. 

3.- Información de avales recibidos del sector público. 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores 

5.- Información sobre la deuda comercial. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

7.-Finalización del Plan de ajuste. 

 

1.- Información de ajustes en ingresos propuestos en el plan y su ejecución: 

En miles de euros 
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 (*) Cuantificación respecto al año anterior 

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, con los datos trimestrales a 

suministrar (“Ejecución trimestral realizada, acumulada) se pretende tener conocimiento de 
lo que se está realizando en este año 2021 teniendo en cuenta el ahorro ya generado en los 
ejercicios anteriores. Por tanto, el dato introducido en el primer trimestre del ejercicio 2021 
(1) (477,18 euros) se obtiene de restar el producto que se obtiene de la suma de los 

mayores ingresos en los trimestres, si es el caso, respecto del que se incluye como “Ajustes 
acumulados en ejercicios anteriores” (1T 540 -62,82). 

La información aportada se obtiene del Jefe de gestión tributaria. 

Respecto de (2) 477,18 euros, se obtiene de restar el incremento previsto en el ejercicio 
2021 respecto de ejercicios anteriores, en comparación por tanto, con “Ajustes acumulados 
en ejercicios anteriores” (540,00-62,82). 

 

Medidas 1, 2, 3 y 4: 

- 1T 2021- En el ejercicio 2020 se modificaron dos ordenanzas fiscales con incidencia en el 

ejercicio 2021. La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes inmuebles con un 

incremento total previst aproximado de 480.000 euros aproximadamente y la ordenanza 

fiscal reguladora de la Taxa d’escombraries amb un increment total previst de 60.000 euros 

aproximadamente. Por lo que el incremento/decremento previsto anual es de 540.000 euros.  

Todo ello lleva a concluir que si se cumplieran las previsiones de final de año, se cumpliría el 
Dato del plan de ajuste respecto de los ajustes en ingresos fijado en 497 M euros (71,42%). 

2.- Información de ajustes en gastos propuestos en el plan y su ejecución: 

Cuadro resumen:   

En miles de euros 

Descripción medida de 

ingresos

Dato del plan de 

ajuste

Ajustes acumulados 

en ejercicios 

anteriores

1 

trimestre

2 

trimestre 

(1)

3 

trimestre
4 trimestre

Proyección anual 2020 

estimada (*) (2)

Ajustes acumulados 

hasta el presente 

ejercicio

Desviación de la 

estimación anual / 

plan de ajuste

Medida1: Subidas 

tributarias, supresión de 

exenciones y 

bonificaciones 

voluntarias.

185,00 62,82 477,18 0,00 0,00 0,00 477,18 540,00 191,89%

Medida 2: Refuerzo de la 

eficacia de la recaudación 

ejecutiva y voluntaria 

(firma de convenios de 

colaboración con Estado 

y/o CCAA).

6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00%

Medida 3: Potenciar la 

inspección tributaria para 

descubrir hechos 

imponibles no gravados.

6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00%

Medida 4: Correcta 

financiación de tasas y 

precios públicos

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00%

Medida 5: Otras medidas 

por el lado de los ingresos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

AHORRO TOTAL 

GENERADO POR LAS 

MEDIDAS relativas a 

ingresos CORRIENTES

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ahorro total generado 

por las medidas 

relativas a ingresos

497,00 374,82 477,18 0,00 0,00 0,00 477,18 374,82 71,42%

Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

(*)
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 (*) Cuantificación respecto al año anterior 

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, con los datos trimestrales a 
suministrar (“Ejecución trimestral realizada, acumulada) se pretende tener conocimiento de 
lo que se está realizando en este año 2021 en base a lo realizado en el ejercicio 2020.  

No se dispone de informe correspondiente a medidas concretas aplicadas relacionadas con el 
personal tanto del Ayuntamiento o en relación a posibles ahorros/desahorros relacionados 

con medidas adoptadas en los diversos capítulos de gastos, pero se está en fase de 

elaboración de un plan de saneamiento y de un plan económico-financiero. 

En base a lo anterior y a la información que consta en el expediente, la desviación que se 
obtiene comparando la estimación anual con el dato del Plan de ajuste es del -307,70%, es 
decir, no se cumpliría.  

No obstante, el cumplimiento/incumplimiento del plan de ajuste vendrá determinado por las 
obligaciones reconocidas acumuladas y por los derechos reconocidos totales al final del 
ejercicio 2021 según los datos que se incluyeron en el plan de ajuste inicial. 

  

3.- Información de avales recibidos del sector público a 31/03/2021:  

No se han recibido avales.  

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores a 
31/03/2021: 

Se ha cumplido con la obligación de actualización de información de la CIR-Local. 

 

5.- Información sobre la deuda comercial a 31/03/2021: 

La deuda comercial a 30/04/2021, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes 
de  

Descripción medida de gastos
Dato del plan 

de ajuste

Ajustes 

acumulados 

en 

ejercicios 

anteriores

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección 

anual 2020 

estimada 

(*)

Ajustes 

acumulados 

hasta el 

presente 

ejercicio

Desviación 

de la 

estimación 

anual / 

plan de 

ajuste

Ahorro en capítulo 1 del Pto 

consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 

5, y 6)

948,00 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,00 0,31%

Ahorro en capítulo 2 del Pto 

consolidado (medidas 7, 9, 10, 

12, 13, 14 y 15 )

0,00 -2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.013,00 0,00%

Ahorro en capítulo 4 del Pto 

consolidado (medida 8)
0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00%

Ahorro en capítulo 6 del Pto 

consolidado (medida 11)
0,00 -1.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.546,00 0,00%

Ahorro en otras medidas de gasto 

(medida 16)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

    De ellas (medida 16) otras 

medidas de gasto corriente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    De ellas (medida 16) otras 

medidas de gasto no corriente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHORRO TOTAL GENERADO 

POR LAS MEDIDAS relativas a 

gastos CORRIENTES

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

Ahorro total generado por las 

medidas relativas a Gastos
948,00 -1.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.969,00 -307,70%

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)
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pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en 399,34 M euros 
(399.340 euros), aunque el importe de la obligaciones pendientes de pago es mayor a este 

importe. 
 
 

(En miles de euros) 

Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2021 

Año 2020 
Ejercicios 

Anteriores 

Obligaciones 

reconocidas 

pendtes de pago 

clasificadas por 

antigüedad 

1er. 

trimestre 

2do. 

trimestre 

3er. 

trimestre 

4to. 

trimestre 

Capítulo 2 327,83 0,00 0,00 0,00 15,61 0,66 344,10 

Capítulo 6 55,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,24 

Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 383,07 0,00 0,00 0,00 15,61 0,66 399,34 

 

L’Ajuntament de Mollerussa ha cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral 

sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 

de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente a 

31/03/2021: 

No se han realizado operaciones con derivados y esta intervención no tiene conocimiento de 

la existencia de actos, resoluciones o sentencias de la que se pueden derivar gasto o menos 

ingresos para el Ajuntament, que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos previstos. 

7.-Finalización del Plan de ajuste: 

Este no es el último informe de seguimiento al entender que el plan no ha llegado a su 

término. 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4152.0&

endsAt=4175.0 

 

13.- MOCIONS.- 
 

El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades les següents mocions: 
 
MOCIO DE SUPORT A L’AMNISTIA. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4152.0&endsAt=4175.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4152.0&endsAt=4175.0
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MOCIÓ PER LA FORMACIÓ D’UN CONSELL MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I 
PROTECCIÓ PER AL BENESTAR ANIMAL + ESMENA 1 + ESMENA 2. 

 
MOCIÓ PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L’ACCÉS A 
L’HABITATGE SOCIAL. 
 
 
MOCIÓ REFERENT A LA LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 2020. 
 

 
13.1.- PRP 2021/630 MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA.- 

 
És dóna compte al Ple de la següent Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Mollerussa: 
 

 
“MOCIO DE SUPORT A L’AMNISTIA 
 
L’històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditza després de la sentencia 
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, 
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels 
actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. 

 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la 
societat catalana, a través de llurs legítims representants, opta per reivindicar l'exercici ple 
dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu 
futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses 
les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en 

resulta una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la 

independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 
 
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, 
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. 
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones 
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que 

han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 
9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i 
protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del 
poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els 
ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de 
Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per 
permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben 

vinculades. 
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 

persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, 
manca d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc. 
 

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció 
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentencia dictada, juntament 
amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions 
Unides sobre Detencions Arbitraries, el que hauria de suposar l’alliberament immediat de les 
persones empresonades. 
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Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del 

Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades 
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es 
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global 
és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat 

política. 
 

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de 
tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o 
com a conductes punibles administrativament. S’entendrà per intencionalitat política 

qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, 
promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 
de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, 
així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes 
esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, 
haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de 
l'esmentat referèndum. 

 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en 
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin 
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i 
d’associació. 

 

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders 
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és 
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això 
l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida 
democràtica que ens permeti avançar. 
 

Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana a Catalunya proposen al ple de 
l’Ajuntament de Mollerussa l’adopció deis següents acords: 
 
PRIMER. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via 
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política 
per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen 
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 

 
SEGON. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti 

l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal 
de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb 
intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, 
qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de 

responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per 
a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 
efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya. 
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TERCER. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als 

col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els 
responsables de la repressió de drets fonamentals. 
 
QUART. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots 
els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional 

per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 

CINQUÉ. Comunicar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la 
Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis per la 
Independència, a l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, a l’Assemblea Nacional 

Catalana, a Òmnium Cultural i al Consell per la República.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les 
intervencions següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4175.0&
endsAt=5065.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) 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 i Narcís Romà, un (1) vot en contra del Sr. 

Regidor Joan Simeón i dos (2) abstencions  dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons i 
Alonso Soria. 
 

13.2.- PRP 2021/641 MOCIÓ PER LA FORMACIÓ D’UN CONSELL MUNICIPAL DE 

CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ PER AL BENESTAR ANIMAL + ESMENA 1 + 
ESMENA 2. 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=5065.0&
endsAt=5175.0 

 
 
13.3.- PRP 2021/642 MOCIÓ PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER 
GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE SOCIAL 

 
És dóna compte al Ple de la següent Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Mollerussa: 
 
“MOCIÓ PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L’ACCÉS A 
L’HABITATGE SOCIAL 

Part de les principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. L’accés a 

l’habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre 
l’evolució de les rendes i el cost d’accés a l’habitatge impacta sobre les persones i famílies 

amb menor capacitat econòmica. 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4175.0&endsAt=5065.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=4175.0&endsAt=5065.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=5065.0&endsAt=5175.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=5065.0&endsAt=5175.0
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Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques tendents 
a incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, cal que 

trobem mecanismes que permetin garantir l’accés a l’habitatge per a part de la ciutadania, 
especialment amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells actius 
immobiliaris procedent del rescat bancari. 

 
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per a reestructurar la 
banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l’Estat en el 

seu conjunt. A la banda hi van arribar més de 64.000 milions d’euros, provinents en gran 
part a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel Fons de Garantia 
de Dipòsits (FGD) amb el que es van sanejar els balanços de les entitats bancàries, 

concentrant els seus actius més tòxics en la SAREB. 

 

Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les 
responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no feia res per a reparar les 
conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen milers de persones. No es va produir 

un rescat de la ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses pels 
responsables de les entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc es va actuar per 
assegurar que els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics 
paguessin per la seva gestió anterior a la crisi. 

 
El 22 de desembre de 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 39/XII sobre 

el retorn social del rescat bancari per a garantir al dret de l’habitatge i el reallotjament 
de famílies desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer front a sanejar la 
banca, com la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 

(SAREB), adquireixin un clar compromís social que garanteixi un retorn social al rescat 
bancari. 
 

El Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el seu informe “El dret a 
l’Habitatge: Qüestions Urgents” on recollia propostes d’actuacions per poder donar millor 
resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder garantir el dret a accedir a un habitatge 
digne. En ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada reiteradament en els 

seus informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se inclòs cap obligació a la SAREB sobre 
la cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer social i per crear un parc d’habitatge social 
que hauria permès donar resposta a la greu situació d’emergència residencial dels darrers 
anys. 
 

Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi per a 

resoldre les urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és necessari 

realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de 

recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. També 

establir mecanismes de col·laboració entre administracions per garantir un intercanvi fluid 

d’informació en relació als habitatges susceptibles. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Mollerussa l’aprovació dels següents: 

 

PRIMER. Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la 
modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la 
modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixin el 
30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge. 

 

SEGON. Sol·licitar un conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i 
la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) per 



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

 

activar i posar al lloguer social els habitatges que aquesta entitat té buits a Mollerussa. 

 

TERCER. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat, al Consell 
d’Administració de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al Departament de 
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, i a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 

Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les 
intervencions següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=5175.0&
endsAt=6255.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
13.4.- PRP 2021/643 MOCIÓ REFERENT A LA LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE 
FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 2020 
 

És dóna compte al Ple de la següent Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Mollerussa: 
 
“ MOCIÓ REFERENT A LA LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 2020 

L’esclat de la pandèmia va comportar una recessió econòmica sense precedents que ha 

impactat sobre les finances públiques de totes les administracions. D’una banda l’aturada 

de nombrosos sectors econòmics ha comportat una reducció dels ingressos tributaris. Per 

contra, la necessitat d’atendre l’emergència social derivada de la crisi ha comportat una 

major despesa pública. Com a resultat de tot plegat hem assistit a un desajust dels 

comptes públics de l’any 2020 i, vista l’evolució de les diferents onades de contagis, 

probablement tancarem el 2021 amb un escenari similar. 

L’actual estructura territorial consta de diferents nivells d’administració que tenen 

assignades competències pròpies i per tant han d’assumir despeses, però en canvi es    

troben limitades per la banda dels ingressos per un model de finançament autonòmic i 

local clarament insuficient i per una normativa bàsica que limita l’autonomia financera de 

CCAA i ajuntaments. 

A priori, la lògica del model de finançament és que les diferents administracions han de tenir 

garantit el principi de suficiència financera. És a dir, que amb els recursos provinents 

del model de finançament més els ingressos propis han de poder finançar les necessitats de 

despesa derivades de les seves competències. Doncs bé, si en condicions normals ja es 

compleix més aviat poc, en un context de recessió econòmica sobtada, provocada per una 

pandèmia mundial, és evident que aquest principi de suficiència financera es trenca 

completament i en aquest cas es fa necessari recórrer a mecanismes excepcionals per 

poder ajustar els recursos a les necessitats. És a dir, cal recórrer als mercats financers per 

finançar els dèficits, traslladant les actuals càrregues a exercicis futurs. 

Aquí és on ens trobem que la pròpia estructura del model de finançament fa que només  

l’Estat disposi de les eines necessàries per finançar aquest dèficit a llarg termini, 

restablint així el principi de suficiència financera per al conjunt de les administracions. Si bé 

l’Estat va articular un mecanisme en favor de les CCAA, probablement insuficient, en el cas 

dels ajuntaments no va transferir ni un euro addicional al que ja estava previst abans de la 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=5175.0&endsAt=6255.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=5175.0&endsAt=6255.0
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pandèmia. Això malgrat s’havia compromès inicialment a transferir un fons COVID de 

5.000 milions d’euros. Així doncs, els ajuntaments han hagut d’assumir una caiguda dels 

ingressos propis, particularment de taxes i preus públics, alhora que han incrementat la 

despesa social i han destinat recursos al teixit econòmic davant la inoperància de l’Estat. 

 
Ara en canvi ens trobem que, sense haver transferit un euro addicional als ajuntaments per 
preservar el principi de suficiència financera, l’Estat començarà a reclamar les 

liquidacions del model de finançament del 2020, és a dir, la diferència entre allò que va 
transferir en base a les previsions d’ingressos prèvies a la pandèmia i el que efectivament va 
ingressar per les grans figures tributàries com són l’IRPF, l’IVA o Societats. És a dir, que a la 

pràctica l’Estat ni tan sols estaria assumint el dèficit resultant de les seves pròpies figures 
tributàries, sinó que en part l’estaria traslladant directament als ajuntaments. La Federació de 
Municipis ja ha avançat que serien al voltant de 3.000 milions d’euros el que haurien de 

retornar els ajuntaments. 

Sí bé aquesta lògica del model de finançament és aplicable en un context de reducció 

d’ingressos fruit del cicle econòmic, en el qual les diferents administracions poden fer 

ajustos progressius dels seus comptes, entenem que en cap cas ha de ser aplicable en 

una situació d’excepcionalitat com la que encara estem transitant i que requereix de 

disposar del màxim de recursos per abordar les conseqüències socials i la necessària i urgent 

recuperació dels sectors econòmics. Limitar-nos a una aplicació estricta del que recull el 

model de finançament condemnarà els ajuntaments a aplicar retallades immediates 

sobre els seus pressupostos, cosa que xoca frontalment amb el consens polític de que cal 

afrontar aquesta crisi amb una recepta ben diferent al que es va fer a la crisi del 2008 i que 

ens va condemnar a una recessió estructural que es va allargar en el temps. Si bé en la 

crisi iniciada el 2008 es va fer un primer intent de polítiques expansives, de seguida l’Estat 

va imposar una austeritat extrema que va endarrerir la recuperació econòmica. L’austeritat 

ja no ha de ser una opció i seria deslleial imposar-la a la resta d’administracions. 

En la mateixa línia de donar continuïtat a polítiques expansives que acompanyin i reforcin la 

reactivació econòmica, i davant l’anunci de la Comissió Europea de mantenir suspès el Pacte 

d’Estabilitat, és imperatiu que l’estat espanyol prorrogui la suspensió de les regles fiscals i que 

ho faci amb la màxima celeritat per facilitar una òptima planificació de cara al pressupost 

2022 que ja estan treballant els ajuntaments. 

Atès que els ajuntaments estan donant resposta des de la proximitat a les necessitats 

socials sorgides de la pandèmia. 

Atès que els ajuntaments també ha patit una reducció del seus ingressos propis, 

particularment de taxes i preus públics. 

Atès que el govern de l’Estat no va complir amb la seva promesa de transferir un fons 

COVID de 5.000 milions en favor dels ajuntaments. 

Atès que l’emergència sanitària continua vigent i el ritme de la recuperació econòmica es 

veurà afectat per les successives onades de contagis. 

Atès que la Comissió Europea ja ha anunciat que prorrogarà per al 2022 la suspensió del 

Pacte d’Estabilitat, de manera que les regles fiscals continuaran sense vigència, i a més 

proposa la revisió del marc d’estabilitat pressupostària a partir del 2023. 

Atès que els ajuntaments han de poder planificar els seus pressupostos per al 2022 amb el 

màxim de certeses i amb l’objectiu de preservar els serveis públics i de seguir contribuint a 

la resposta social i a la reactivació econòmica. 
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Es proposa l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Que l’Estat absorbeixi l’import resultant de les liquidacions negatives 

corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i aprovi una disposició 

legal per formalitzar-ho. 

SEGON. Que l’Estat articuli el fons COVID de 5.000 milions d’euros en favor dels 

ajuntaments, tal com es va comprometre a fer la Ministra d’Hisenda. 

TERCER. Que el Consell de Ministres sol·liciti al Congrés dels Diputats la pròrroga de la 

suspensió de les regles fiscals per a l’any 2022. 

QUART. Que l’Estat defineixi l’import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap 

cas sigui inferior al del 2021. 

CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, a les entitats municipalistes 

representatives i al Govern de la Generalitat.” 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les 
intervencions següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=6255.0&
endsAt=7759.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) 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 i Joan Simeón i dos (2) abstencions  

dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons i Alonso Soria. 
 
 
14.- PRP 2021/587  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 17 de maig de 2021  i el 8 de juliol de 2021,  i que es corresponen als 
números 2021/972 al 2021/1197. 

 
Resolució Núm. 2021/972, 17 de maig de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE DIVERSES MILLORES A LA VIA PÚBLICA: AVINGUDA 
CATALUNYA. EXPEDIENT 2361-17-2021 
 
Resolució Núm. 2021/973, 18 de maig de 2021.  

Assumpte:EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 

SUBMINISTRAMENT DE PULSERES DE SILICONA AMB XIP. 
 
Resolució Núm. 2021/974, 18 de maig de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REPARACIO REG CAMP 
FUTBOL. 
 

Decret Núm. 2021/975, 18 de maig de 2021.  

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=6255.0&endsAt=7759.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=6255.0&endsAt=7759.0
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Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SR. JOSÉ LORENZO GARCÍA COBO. NÚM.  EXP. RRP 1362-5-2021. REQUERIMENT DE 

DOCUMENTACIÓ 
 
Decret Núm. 2021/976, 18 de maig de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD PER 
PODER DISPOSAR DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I DE L’EXPLANADA DE DARRERA ELS 
PAVELLONS FIRALS EN MOTIU DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR DE 2021.  EXPEDIENT 
1599- 84-2021  

 
Decret Núm. 2021/977,  18 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-198-2021. 
 
Resolució Núm. 2021/978, 18 de maig de 2021.  
Assumpte: BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER FOMENTAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DE 
MOLLERUSSA, ANUALITAT 2021. 
 
Resolució Núm. 2021/979, 18 de maig de 2021.  
Assumpte: BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER ACTIVITATS DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA A 
MOLLERUSSA. EXERCICI 2021. PROJECTE “REACTIVEM MOLLERUSSA”. 

 
Resolució Núm. 2021/980, 18 de maig de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: LLOGUER DE 
TAULES, CADIRES I PARA-SOLS. FESTA MAJOR 2021. 
 
Decret Núm. 2021/981, 18 de maig de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-206-2021 

 
Resolució Núm. 2021/982, 19 de maig de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTACIÓ DE 
COBLA PER BALLADA DE SARDANES. 
 
Resolució Núm. 2021/983, 19 de maig de 2021.  
Assumpte:   CONVENI CÀRITES PARROQUIAL – ALBERG -. DESPESA PLURIANUAL (2020, 

2021, 2022, 2023).  

Decret Núm. 2021/984,  19 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-234-2021. 
 
Decret Núm. 2021/985,  19 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-212-2021. 
 
Decret Núm. 2021/986,  19 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-213-2021. 
 
Resolució Núm. 2021/987, 19 de maig de 2021.  
Assumpte: ACORD D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948-159-2021, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT ABREUJAT.  

 
Resolució Núm. 2021/988,  19 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ORGANITZACIÓ DE 
BALLADA DE GEGANTS I GEGANTES PER A LA FESTA MAJOR DE MOLERUSSA 2021. 
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Decret Núm. 2021/989,  20 de maig  de 2021.  
Assumpte: : DEURE D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS FORA 

D’US EXISTENTS AL PARC DE LA SERRA DE MOLLERUSSA. TRÀMIT: INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ. 
 
Decret Núm. 2021/990,  20 maig  de 2021.  
Assumpte: : DEURE D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DEL BLOC 
JAUME D’URGELL B DE MOLLERUSSA. TRÀMIT: INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  
 

Resolució Núm. 2021/991,  20 maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES. EXP. 1470-17-2021. 

 
Decret Núm. 2021/992,  20 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 

Decret Núm. 2021/993,  20 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2021/994,  20 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.04.2021 A 
30.04.2021). 
 

Decret Núm. 2021/995,  20 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT DEL SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL 
(01.03.2021 A 31.03.2021) 
 
Decret Núm. 2021/996,  24 de maig de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 

LA SRA. ROSER PALAZÓN ONDOÑO. NÚM.  EXP. RRP 1362-59-2019. RESOLUCIÓ  

DEFINITIVA. 
 
Decret Núm. 2021/997,  24 de maig de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DEL SR. 
JAUME CASTERÀS CREUS.EXPEDIENT NÚM.: 1362-11-2019.RESOLUCIÓ DEFINITIVA.  
 

Decret Núm. 2021/998,  24 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-216-2021 

Resolució Núm. 2021/999,  25 de maig  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE PER A L’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES DE LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA. 
 

Decret Núm. 2021/1000,  25 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-219-2021. 
 

Decret Núm. 2021/1001,  25 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-220-2021. 
 
Decret Núm. 2021/1002,  25 de maig  de 2021.  

Assumpte: SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, INSTAL·LAR UNA 
CARPA. EXP. 2334-209-2021. 
 
Resolució Núm. 2021/1003,  26 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: LLOGUER DE GRUPS 
ELECTRÒGENS PER A LA FESTA MAJOR 2021. 
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Resolució Núm. 2021/1004,  26 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: LLOGUER WC’S QUÍMICS 

PER A LA FESTA MOLLE D.O. DE LA FESTA MAJOR 2021. 

Resolució Núm. 2021/1005,  26 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI DE VIGILÀNCIA 
PER ALS CONCERTS DE LA FESTA MAJOR 2021. 

 
Decret Núm. 2021/1006,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI D’ACTIVITATS DE LLEURE 

EDUCATIU. CASAL D’ESTIU 2021. 
 
Decret Núm. 2021/1007,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 

PODER RESERVAR DOS ESTACIONAMENTS DE ZONA BLAVA I UN ESTACIONAMENT DE 
DISCAPACITATS EL DIA 23 DE MAIG DE 2021 PER PART  DEL CLUB ESPOTIU TRAINING 
MOLLERUSSA . EXPEDIENT 1599-95-2021. 
 
Decret Núm. 2021/1008,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD REINGRÈS A LA POLICIA LOCAL DE MOLLERUSSA PROVINENT 
D’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITAT. SR. GASPAR ALARCON, FRANCESC 

 
Decret Núm. 2021/1009,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SRA. CARMEN SAFONT CULLERÉ. NÚM.  EXP. RRP 1362-07-2021. REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ. 
 

Decret Núm. 2021/1010,  27 de maig  de 2021.  

Assumpte: DEURE DE CONSERVACIÓ PER SALUBRITAT A LA PROMOCIÓ SITUADA AL 
CARRER PRAT DE LA RIBA DE MOLLERUSSA. TRÀMIT: INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ.  
 
 
Decret Núm. 2021/1011,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 
Resolució Núm. 2021/1012,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 263 2020, INCOAT 
CONTRA OLIMPIA BELTRAN CANO, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/1013,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 262 2020, INCOAT 

CONTRA CEFERINO AMAYA CORTES, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Decret Núm. 2021/1014,  27 de maig  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 D’ABRIL DE 2021. 
 

Decret Núm. 2021/1015,  27 de maig  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD DEL PARTIT POLÍTIC ALIANÇA CATALANA, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA CARPA INFORMATIVA AL RECINTE DEL MERCAT EL DIA 26 
DE MAIG DE 2021. 

 
Decret Núm. 2021/1016,  27 de maig  de 2021.  
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Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT PER LES DESPESES EN CONCEPTE D’APORTACIÓ 

ALS GRUPS MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL. EXPEDIENT 1025-5-2021. 

Resolució Núm. 2021/1017,  30 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 264 2020, INCOAT CONTRA 
CHERKAOUI MACHACH, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/1018,  30 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 267 2020, INCOAT 
CONTRA YACER EL BOUDOUHI REGGADI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ 

ADMINISTRATIVA. 

 
Resolució Núm. 2021/1019,  30 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 331 2020, INCOAT 
CONTRA KHALID OURIAGLI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
Resolució Núm. 2021/1020,  30 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 268 2020, INCOAT CONTRA 
YACER EL BOUDOUHI REGGADI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Resolució Núm. 2021/1021,  30 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948  269 2020, INCOAT 

CONTRA JOSE MANUEL SCARPETA HUERTAS, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA. 
 
Resolució Núm. 2021/1022,  30 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 334 2020, INCOAT 
CONTRA KARIM EL OVAHABI SARRI, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 

Resolució Núm. 2021/1023,  30 de maig  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 293 2020, INCOAT 
CONTRA ALFREDO GONZÁLEZ SUÁREZ, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
 
Resolució Núm. 2021/1024,  30 de maig  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 2948 292 2020, INCOAT 
CONTRA IBRAHIMA FALL, PER UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.  

 
Decret Núm. 2021/1025,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: DEURE DE CONSERVACIÓ PER SALUBRITAT I SEGURETAT A L’IMMOBLE DEL 
CARRER MOLÍ 12 DE MOLLERUSSA. TRÀMIT: INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ. 

 

Decret Núm. 2021/1026,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-13-2021. 
  

Decret Núm. 2021/1027,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-12-2021. 
 
Decret Núm. 2021/1028,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 

EL SRA. SILVIA PEÑA SALVADOR. NÚM.  EXP. RRP 1362-22-2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 

 

Decret Núm. 2021/1029,  31 de maig  de 2021.  
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Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SRA. ISABEL LÓPEZ MARCHAL. NÚM.  EXP. RRP 1362-08-2021. REQUERIMENT DE 

DOCUMENTACIÓ. 
 
Decret Núm. 2021/1030,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL 
SRA. MONTSERRAT COMPANYS PELLICER. NÚM.  EXP. RRP 1362-64-2019. TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA. 
 

Decret Núm. 2021/1031,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-9-2021. 

 
Decret Núm. 2021/1032,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL 
REALE SEGUROS, SA. NÚM.  EXP. RRP 1362-25-2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 

 
Decret Núm. 2021/1033,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: ADHESIÓ A LA PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRACTE DERIVAT (EXP. 
2015.05 D02) DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT 
A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2015.05). 

Decret Núm. 2021/1034,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ I CONTINUÏTAT DE LES PRESTACIONS OBJECTE DEL 

CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
NETEJA VIÀRIA EN EL TERME MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. 

 
Decret Núm. 2021/1035,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: BESTRETA TREBALLADOR.  

 

Decret Núm. 2021/1036,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD FORMINTEGRAL SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 
UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 29 DE MAIG DE 2021. 
 

Decret Núm. 2021/1037,  31 de maig  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-234-2021. 
 
Decret Núm. 2021/1038,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-233-2021. 
 
Decret Núm. 2021/1039,  31 de maig  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-231-2021. 

 
Resolució Núm. 2021/1040,  1 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: CONTACTACIÓ 

PER AL DISSENY DE L'ESTAND DE L'AJUNTAMENT DE LA 148a FIRA DE SANT JOSEP 
 

Resolució Núm. 2021/1041,  1 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 
CONTRACTACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ I MUNTATGE DE L'ESTAND DE LA 148a FIRA DE SANT 
JOSEP DE LAJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

 
Decret Núm. 2021/1042,  1 de juny  de 2021.  
Assumpte: BAIXA DEL PADRÓ D’HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA. 
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Decret Núm. 2021/1043,  1 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-230-2021 

 
Decret Núm. 2021/1044,  1 de juny  de 2021.  
Assumpte:  ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02). 
 
Resolució Núm. 2021/1045,  2 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REPARACIÓ DELS 
APARELLS DE DOSIFICACIÓ DE CLOR PISCINA PISCINA ESTIU. 

 
Resolució Núm. 2021/1046,  2 de juny  de 2021.  
Assumpte: 1403-202-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
ASSOCIACIO COLORS DE PONENT. 

 
Resolució Núm. 2021/1047,  2 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REALITZACIÓ DE TALLERS 
PER ALUMNES DE MOLLERUSSA AL MUSEU DE VESTITS DE PAPER. 

 
Resolució Núm. 2021/1048,  2 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSTITUCIÓ 

D’ARRENCADOR DEL VENTILADOR DE LA TORRE DE REFRIGERACIÓ DEL TEATRE L’AMISTAT. 
 

Resolució Núm. 2021/1049,  3 de juny  de 2021.  
Assumpte:  RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES. EXP. 1470-18-2021. 

 
Decret Núm. 2021/1050,  3 de juny  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-236-2021. 

 
Decret Núm. 2021/1051,  3 de juny  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 

 
Resolució Núm. 2021/1052,  7 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE NETEJA CASAL D’ESTIU 2021 

 
Resolució Núm. 2021/1053,  7 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:  PROGRAMACIÓ CICLE DE 
CINEMA CATALÀ CICLE GAUDÍ ANUALITAT 2021. 
 
Resolució Núm. 2021/1054,  7 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ 

ALTAVEUS PEL TEATRE L’AMISTAT. 
 

Resolució Núm. 2021/1055,  7 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI D’ASSEGURANÇA 
DE 12 DE VESTITS DE PAPER PER L’EXPOSICIÓ A L’AJUNTAMENT DE GELIDA. 
 
Resolució Núm. 2021/1056,  7 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PROGRAMACIÓ CONCERT 
DE MÚSICA AL TEATRE L’AMISTAT DE MOLLERUSSA. 

 
Resolució Núm. 2021/1057,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: TORXES 
PARAFINA.  
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Resolució Núm. 2021/1058,  8 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: TORXES 
PARAFINA.  
 
Decret Núm. 2021/1059,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: RECURS CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU [PROCEDIMENT ABREUJAT] NÚMERO 
2021/205-E. [JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE LLEIDA]. 
 

Decret Núm. 2021/1060,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-15-2021. 

 
Decret Núm. 2021/1061,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE LES INSCRIPCIONS AL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS D’ENCSARP PER MANCA DE RENOVACIÓ 221. 
 
Decret Núm. 2021/1062,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 

LA SRA. MANUELA JORNET VIVES. NÚM.  EXP. RRP 1362-72-2019. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 
 

Decret Núm. 2021/1063,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

 

Decret Núm. 2021/1064,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-14-2021. 

 

Decret Núm. 2021/1065,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 

 
Decret Núm. 2021/1066,  8 de juny  de 2021.  
Assumpte: RECURS CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU [PROCEDIMENT ABREUJAT] NÚMERO 

2021/171-D I MESURES CAUTEL.LARS COETÀNIES NÚMERO 2021/29-D. [JUTJAT DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE LLEIDA]. 
 
Resolució Núm. 2021/1067,  9 de juny  de 2021.  
Assumpte: 1403-219-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SOLAÇ. 
 

Resolució Núm. 2021/1068,  9 de juny  de 2021.  
Assumpte: 1403-214-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: JORDI 
AMENÓS. 
 
Decret Núm. 2021/1069,  9 de juny  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA DESTINADES AL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE LA SEVA TITULARITAT, DEL CURS 2018-

2019 I DEL CURS 2019-2020 (CURS 2019-2020). 
 
Decret Núm. 2021/1070,  9 de juny  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA DESTINADES AL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE LA SEVA TITULARITAT, DEL CURS 2018-
2019 I DEL CURS 2019-2020 (CURS 2018-2019). 
 

Decret Núm. 2021/1071, 21 de juny  de 2021.  
Assumpte: PROPOSTA DE NOMENTAMENT DEL SR.JESÚS LUÑO GARCIA COM A SECRETARI 
ACCIDENTAL. 
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Resolució Núm. 2021/1072, 21 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: MATERIAL 
ORNAMENTACIÓ CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN. 
 
Decret Núm. 2021/1073, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: PROPOSTA DEL SR. XAVIER ESTEVEZ TENIENTE COM A NOMENAMENT 
INTERVENTOR ACCIDENTAL. 
 

Decret Núm. 2021/1074, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-258- 2021 

Decret Núm. 2021/1075, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-246- 2021 

Decret Núm. 2021/1076, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-11-2021 

Decret Núm. 2021/1077, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-256- 2021 

Decret Núm. 2021/1078, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 

Decret Núm. 2021/1079, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-245- 2021 

Decret Núm. 2021/1080, 22 de juny  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-260- 2021 

Decret Núm. 2021/1081, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD DE 

PODER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE COLOR VERD EL DIA 21 DE JUNY DE 

2021 PER PART DE LA FUNDACIÓ CATALANA D’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA. 

EXPEDIENT 1599-124-2021. 

Decret Núm. 2021/1082, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-252-2021. 

Decret Núm. 2021/1083, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-243-2021. 

Decret Núm. 2021/1084, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD DE 

CAPTACIÓ DE SOCIS  PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYA CON ACNUR  EL DIA  14 DE 

JUNY DE 2021. EXPEDIENT 1599- 116-2021.  
 
Decret Núm. 2021/1085, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-248-2021. 

Decret Núm. 2021/1086, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-257-2021. 

Decret Núm. 2021/1087, 22 de juny  de 2021.  
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Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-237-2021. 

Decret Núm. 2021/1088, 22 de juny  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-247-2021. 

Decret Núm. 2021/1089, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEIS DE SOCORRISTES PER 
LES PISCINES MUNICIPALS DE MOLLERUSSA. TEMPORADA ESTIU 2021. 
 
Decret Núm. 2021/1090, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-259-2021. 

Decret Núm. 2021/1091, 22 de juny  de 2021.  
Assumpte: DECRET REQUERIMENT BARNA-LLOGUERS, SL. 
 
Decret Núm. 2021/1092, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: DESESTIMENT PROPOSTA NOMENAMENT COM A SECRETARI ACCIDENTAL DEL 
SR. JESÚS LUÑO GARCIA. 
 
Decret Núm. 2021/1093, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 

LA SRA. ISABEL LOPEZ MARCHAL. NÚM.  EXP. RRP 1362-8-2021. RESOLUCIÓ DESISTIMENT. 
 
Decret Núm. 2021/1094, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PEL 
SR. LORENZO JOSÉ COBO GARCIA. NÚM.  EXP. RRP 1362-05-2021. ADMISSIÓ A TRÀMIT; 
NOMENAMENT D’INSTRUCTOR I REQUERIMENT D’INFORMES. 

 

Decret Núm. 2021/1095, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SRA. CARMEN SAFONT CULLERÉ. NÚM.  EXP. RRP 1362-07-2021. RESOLUCIÓ 
DESISTIMENT. 

 
Decret Núm. 2021/1096, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ PADRONS FISCALS, EXERCICI 2021, DE LES TAXES 
D’ESCOMBRARIES, CLAVEGUERAM, ENTRADES I GUALS, CEMENTIRI. 
 
Decret Núm. 2021/1097, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES AL PROCEDIMENT 
D’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DELS BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS AM 

PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 
Decret Núm. 2021/1098, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS 
PER AL DIA 13 DE JUNY DE 2021. 

 

Decret Núm. 2021/1099, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2021/1100, 23 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-249-2021 
 
Decret Núm. 2021/1101, 23 de juny  de 2021.  

Assumpte: APROVACIÓ DESPESES. 
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Resolució Núm. 2021/1102, 28 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: RELLOTGE LED 

EXTERIOR. 
 
Resolució Núm. 2021/1103, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: KITS REACTIUS 
CLOR LLIURE PISCINA COBERTA. 
 
Resolució Núm. 2021/1104, 29 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 
SUBMINISTRAMENT FOCULANT LIQUID PISCINA ESTIU. 

 
Resolució Núm. 2021/1105, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: RESTAURAR EL 
MONUMENT DE “LA SARDANA” EN MOTIU DEL 25È. ANIVERSARI. 

 
Decret Núm. 2021/1106, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: PRÒRROGA COMISSIÓ DE SERVEIS SR. MANUEL CIVÍS LLOVERA. 
 
Resolució Núm. 2021/1107, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ 
DE PAPER PER IMPRIMIR TARGETONS PER L’ÀREA DE CULTURA. 

 
Resolució Núm. 2021/1108, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ACCÉS A LA BASE DE 
DADES DE L’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA ANUALITAT 2021. 
 
Resolució Núm. 2021/1109, 29 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI DE VETERINARI 

PER REALITZACIÓ DE CURES D’ANIMALS. 
 
Resolució Núm. 2021/1110, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PROGRAMACIÓ OBRA DE 
TEATRE NITS D’ESTIU. 
 

Resolució Núm. 2021/1111, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ 
DE PAPER DE MANS PER AL JUTJAT DE PAU. 
 
Resolució Núm. 2021/1112, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ 
DE PINSO PELS ANIMALS DE PARC MUNICIPAL. 

 
Resolució Núm. 2021/1113, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REVISIÓ DE ITV PER ALS 

VEHICLES DE LA BRIGADA MUNICIPAL. 
 
Decret Núm. 2021/1114, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-254-2021 

 
Decret Núm. 2021/1115, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03). 
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Decret Núm. 2021/1116, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA DE SUPORT ALS 

TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: 
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2021.  
 
Decret Núm. 2021/1117, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 
Decret Núm. 2021/1118, 29 de juny  de 2021.  

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 
PODER FER ÚS DEL TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA  27  DE JUNY DE 2021 PER PART DE 

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARREU. EXPEDIENT 1599- 127-2021.  
 
Decret Núm. 2021/1119, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 

INSTAL·LAR UN DJ A L’ESPAI DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 23 DE JUNY DE 2021. 
 
Decret Núm. 2021/1120, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 
Decret Núm. 2021/1121, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-255-2021 

Resolució Núm. 2021/1122, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ORDINADORS 
PER A LA SALA INFORMÀTICA CASAL MUNICIPAL  PER A LA GENT GRAN  
 
Resolució Núm. 2021/1123, 29 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ORDINADORS 
PER A LA SALA INFORMÀTICA CASAL MUNICIPAL  PER A LA GENT GRAN. 

 
Resolució Núm. 2021/1124, 29 de juny  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: MATERIAL WC 
CURS CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN  
 
Resolució Núm. 2021/1125, 30 de juny  de 2021.  

Assumpte: 1403-223-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
CONSTRUCCIONS CASIMIRO PARRA SANTIAGO. 

 
 

Decret Núm. 2021/1126, 30 de juny  de 2021.  
Assumpte: ABSÈNCIA TEMPORAL ALCALDE: NOMENAMENT D’ALCALDE AMB CARÀCTER 
D’ACCIDENTAL. 

 
Decret Núm. 2021/1127, 30 de juny  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SRA. NURIA ROIGÉS GATNAU. NÚM.  EXP. RRP 1362-68-2019. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. 
  
Decret Núm. 2021/1128, 30 de juny  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 EL DIA 20 DE JUNY DE 2021 PER PART 
DE L’ASSOCIACIÓ SOM MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 114-2021.  
 
Decret Núm. 2021/1129, 30 de juny  de 2021.  
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Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 
TENIR ACCÉS AL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE, PAVELLÓ FIRAL, CAMP DE FUTBOL 7, PISCINES 

MUNICIPALS I COL·LEGI POMPEU FABRA PER PART DEL CLUB PATÍ MOLLERUSSA  DEL DIA 
27 DE JUNY AL 10 DE JULIOL DE 2021. EXPEDIENT 1599- 73-2021.  
 
Decret Núm. 2021/1130, 1 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SRA. ROSALIA MIR VALL . NÚM.  EXP. 1362-91-2019. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2021/917.  

 
Decret Núm. 2021/1131, 1 de juliol  de 2021.  

Assumpte:RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA EL DECRET 
2021/640 D’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. 2021/1132, 1 de juliol  de 2021.  
Assumpte: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA EL DECRET 
2021/640 D’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. 2021/1133, 1 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2021 
 
Decret Núm. 2021/1134, 1 de juliol  de 2021.  

Assumpte: RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA EL DECRET 

2021/639 D’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. 
 
Resolució Núm. 2021/1135, 2 de juliol  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: CARBURANT 
PER ALS VEHICLES DE LA BRIGADA MUNICIPAL MES DE JUNY 2021. 
 
Decret Núm. 2021/1136, 2 de juliol  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 MAIG DE 2021. 

 
Decret Núm. 2021/1137, 2 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD DEL 

CAMP DE FUTBOL 11, EL PAVELLÓ 19 DE MARÇ I EL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE PER 
L’ORGANITZACIÓ DE LES JORNADES DE MINIOLÍMPIADES ESCOLARS PER PART DE 
L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE ELS DIES 27 D’ABRIL I 4 I 7 DE MAIG DE 2021. 
EXPEDIENT 1599-33-2021. 

 
Decret Núm. 2021/1138, 2 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOLL·LICITUD PER 
PODER FER ÚS DEL PAVELLÓ 19 DE MARÇ, PAVELLÓ 125è ANIVERSARI I L’ACCÉS A LES 
PISCINES MUNIPALS, DEL DIA 28 DE JUNY AL 16 DE JULIOL DE 2021 PER PART DEL CLUB 
STIL DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 128-2021. 
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Decret Núm. 2021/1139, 2 de juliol  de 2021.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-266-2021 
 
Decret Núm. 2021/1140, 2 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 
TENIR ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA ALS INTEGRANTS DEL CASAL 
D’ESTIU COL·LEGI IGNASI PERAIRE  DEL DIA 5 AL 16 DE JULIOL DE 2021 PER PART DEL 
CONSELL ESPORTIU PLA D’URGELL  . EXPEDIENT 1599- 133-2021.  

 
Decret Núm. 2021/1141, 2 de juliol  de 2021.  

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 
Decret Núm. 2021/1142, 2 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 

PODER FER ÚS DEL PAVELLÓ FIRAL, ZONA FRONTÓ, CAMP DE FUTBOL 7, PISTA 
D’ATLETISME I L’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS DEL DIA  28  DE JUNY AL 9 DE JULIOL 
DE 2021 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA 
DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 129-2021.  
 
Decret Núm. 2021/1143, 2 de juliol  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE LES DESPESES EN CONCEPTE D’APORTACIÓ ALS GRUPS 

MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE MAIG. EXPEDIENT 1025-6-2021 

Decret Núm. 2021/1144, 2 de juliol  de 2021.  

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD PER 
PODER DISPOSAR DEL PARC MUNICIPAL DE LA SERRA EL DIA 18 DE JUNY DE 2021 PER 
PART DEL COL·LEGI POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA.  EXPEDIENT 1599-117-2021 

 
Resolució Núm. 2021/1145, 2 de juliol  de 2021.  
Assumpte: 1403-224-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ROSA 
MIRALLES PASCUAL. 

 
Resolució Núm. 2021/1146, 2 de juliol  de 2021.  
Assumpte: 1403-233-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
CAMINSTAL SL. 
 
Decret Núm. 2021/1147, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 

PODER FER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA DEL DIA  7 AL 22 DE 
JUNY DE 2021 PER PART DE L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA MOLLERUSSA. EXPEDIENT 
1599- 118-2021.  

 
Decret Núm. 2021/1148, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 

PODER FER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL COL·LEGI IGNASI PERAIRE DEL DIA  7 AL 22 
DE JUNY DE 2021 PER PART DE L’AMPA DE L’ESCOLA IGNASI PERAIRE. EXPEDIENT 1599- 
106-2021.  

 
Decret Núm. 2021/1149, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte : AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD PER 
PODER DISPOSAR DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 11 DE JUNY  I EL PARC DE LA SERRA ELS 

DIES 28 DE MAIG 3 I 18 DE JUNY DE 2021 DE 2021 PER PART DE L’ESCOLA VEDRUNA DE 
MOLLERUSSA.  EXPEDIENT 1599-102-2021. 
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Decret Núm. 2021/1150, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 

LA SRA. MARIA ÀNGELA LLORDES HERRANZ. NÚM.  EXP. RRP 1362-13-2019. TRÀMIT 

D’AUDIÈNCIA. 

 
Resolució Núm. 2021/1151, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: PLACA REIXETA 
PISCINA ESTIU. 
 

Resolució Núm. 2021/1152, 5 de juliol  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 
SUBMINISTRAMENT BRIDES. 
 
Decret Núm. 2021/1153, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE 
GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2021.  
 
Resolució Núm. 2021/1154, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte: 1403-242-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ASSOCIACIO 
CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA. 

 
Resolució Núm. 2021/1155, 5 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REVISIÓ MANTENIMENT 
DEL VEHICLE POLICIAL 6947KLJ. 

 
Resolució Núm. 2021/1156, 5 de juliol  de 2021.  

Assumpte: INDEMNITZACIÓ PER LOCOMOCIÓ I DIETES DE REGIDORS/ES I 

TREBALLADORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 

Resolució Núm. 2021/1157, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: MATERIAL PLA 
DE CIVISME. 

 

Resolució Núm. 2021/1158, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: DE MACRAME CASAL 
MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN. 
 
 
Resolució Núm. 2021/1159, 6 de juliol  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: MATERIAL 
PINTURA CASAL 
 
Decret Núm. 2021/1160, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 

LA CC.PP. C. LLORENÇ VILARÓ 5 DE MOLLERUSSA. NÚM.  EXP. RRP 1362-6-2021. ADMISSIÓ 
A TRÀMIT; NOMENAMENT D’INSTRUCTOR I REQUERIMENT D’INFORMES. 

 
Decret Núm. 2021/1161, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REPARACIONS  AL TEATRE 
L’AMISTAT. 
 
Resolució Núm. 2021/1162, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: LLOGUER EQUIP DE SO 

PER AL TEATRE L’AMISTAT. 
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Resolució Núm. 2021/1163, 6 de juliol  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: LLOGUER FARISTOL I 
MICROFONIA. 
 
Resolució Núm. 2021/1164, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REPARACIÓ DE DOS 
ALTAVEUS AL TEATRE L’AMISTAT. 
 

Resolució Núm. 2021/1165, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 1403-185-2021 DIAGNOSI 

COMPLET I POSADA EN MARXA DE LES DUES MÀQUINES DE CLIMA YAZAKIS. 
 

Decret Núm. 2021/1166, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA I EL COL·LEGI EPISCOPAL VERGE DE L’ACADÈMIA DE LLEIDA (FORMACIÓ 
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) (EXP. 1374-26-2021). 
 
Decret Núm. 2021/1167, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: BAIXA DEL PADRÓ D’HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA. 
 
Decret Núm. 2021/1168, 6 de juliol  de 2021.  

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 
 

Decret Núm. 2021/1169, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: ORDRE EXECUCIÓ NETEJA PARCEL.LA I TANCAMENT PERIMETRAL 

 
Decret Núm. 2021/1170, 6 de juliol  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 MAIG DE 2021. 

Decret Núm. 2021/1171, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-16-2021. 

 

Decret Núm. 2021/1172, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-275-2021. 

Decret Núm. 2021/1173, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: APROVACIÓ DE LES DESPESES EN CONCEPTE D’APORTACIÓ ALS GRUPS 

MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE JUNY. 

Decret Núm. 2021/1174, 6 de juliol  de 2021.  

Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COL·LABORADOR ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA. DIRECTORA-EDUCADORA SOCIAL CENTRE OBERT. 
 

Decret Núm. 2021/1175, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: CONTRACTACIONS D’EMERGÈNCIA DE DIVERSES SESSIONS DE SUPORT I 
LLOGUER DE MATERIAL NECESSARI PER TAL D’ATENDRE L’AVARIA I FORAT DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS SERVIDORS DE L’AJUNTAMENT. 

 

Decret Núm. 2021/1176, 6 de juliol  de 2021.  
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Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DE 
CESSIÓ DE TAULES I CADIRES  PER PART DEL CLUB TENNIS MOLLERUSSA. EXPEDIENT 

1599- 138-2021 . 
 

Decret Núm. 2021/1177, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS D’ASSEGURANÇA DELS CONTENIDORS A 
L’AIRE LLIURE DE LA CIUTAT DE MOLLERUSSA. 

 

Decret Núm. 2021/1178, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE LES INSCRIPCIONS AL PADRÓ MUNICIPAL 

D’HABITANTS D’ENCSARP PER MANCA DE RENOVACIÓ. 

Decret Núm. 2021/1179, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT PER LES DESPESES EN CONCEPTE D’APORTACIÓ 
ALS GRUPS MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE MAIG. EXPEDIENT 1025-6-2021 
 

Decret Núm. 2021/1180, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 

 
Decret Núm. 2021/1181, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD PER 
PODER DISPOSAR DEL PARC MUNICIPAL ELS DIES 14, 15 I 16 DE JUNY DE 2021 PER PART 
LA SALLE  MOLLERUSSA.  EXPEDIENT 1599-101-2021. 
 
Decret Núm. 2021/1182, 6 de juliol  de 2021.   

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD PER 

PODER DISPOSAR DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 21 DE JUNY DE 2021 PER PART DE 
L’ESCOLA VEDRUNA MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599-112-2021 

 
Decret Núm. 2021/1183, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 

PODER FER ÚS DEL TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 29 D’ABRIL DE 2021 PER PART DE L’AMPA 
DEL COL·LEGI LA SALLE. EXPEDIENT 1599-53-2021. 

 
Decret Núm. 2021/1184, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-12-2021. 

 

Decret Núm. 2021/1185, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD PER 
PODER DISPOSAR D’UN ESPAI HABILITAT O UNA SALA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU  ELS 
DIMECRES DE 11:00 A 13:00H FINS A FINAL DE CURS 2020/21 PER PART DEL SERVEI 
EDUCATIU UEC DE MOLLERUSSA.  EXPEDIENT 1599-60-2021. 

 

Decret Núm. 2021/1186, 6 de juliol  de 2021.  
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER COBRIR UNA VACANT 
D’ARQUITECTE/A SUPERIOR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA. 
 
Decret Núm. 2021/1187, 7 de juliol  de 2021.  

Assumpte:  EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS MANTENIMENT PISCINA ESTIU. 
 

Resolució Núm. 2021/1188, 7 de juliol  de 2021.  



                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

 

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS MANTENIMENT PISCINA ESTIU. 

 
Resolució Núm. 2021/1189, 7 de juliol  de 2021.  
Assumpte: 1403-251-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: M. LLUÏSA 
PUIG ROMERO. 
 
Resolució Núm. 2021/1190, 7 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 

CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL TALLER PER A NENS DINS 
EL MARC DE LA MOLLERUSSA MOBILE WEEK 2021. 

 
Resolució Núm. 2021/1191, 7 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 
CONTRACTACIO PER AL LLOGUER DEL MATERIAL PER LA JORNADA D'EXHIBICIÓ DE DRONS 

DE LA MOLLERUSSA MOBILE WEEK 2021. 
 
Decret Núm. 2021/1192, 7 de juliol  de 2021.  
Assumpte:  LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-220-2021 
 
Decret Núm. 2021/1193, 7 de juliol  de 2021.  
Assumpte:  1403-255-2021 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MARIA 

MONSENY I TRIQUELL. 
 
Resolució Núm. 2021/1194, 8 de juliol  de 2021.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
DE RESERVA DE DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC. 
 

Resolució Núm. 2021/1195, 8 de juliol  de 2021.  

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:_REVISIÓ I DESINFECCIÓ 
NETEJA AIRES ACONDICONATS  CENTRE OBERT LA BANQUETA ESTIU. 
 
Decret Núm. 2021/1196, 8 de juliol  de 2021.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL·LICITUD PER 
TENIR ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA ALS INTEGRANTS DEL CAMPUS 

D’ESTIU DEL CLUB TENNIS TAULA   DEL DIA 5 DE JULIOL  AL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2021 
PER PART DEL CTT MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599-135-2021. 
 
Decret Núm. 2021/1197, 8 de juliol  de 2021.  
Assumpte: ASSUMPTE: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

INICIAT PER EL SRA. MARIA TERESA CULLERÉS BALAGUERO. NÚM.  EXP. RRP 1362-27-

2020. RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=7759.0 

 

16.- PRECS I PREGUNTES 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=7776.0 
 
 

PRECS: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=7759.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=7776.0


                            
 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                              (LLEIDA) 
                                _______ 

 
 

 

El Sr. Simeón del grup municipal PP fa els següents precs : 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=7796.0 

 
 
El Sr. Bastons del grup municipal PSC-CP fa els següents precs: 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=8157.0 

 
 

La Sra. Florensa del grup municipal d’ERC-AM fa els següents precs: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=8829.0 
 

 

 
PREGUNTES: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9130.0 

 
 

El Sr. Simeón del grup municipal PP fa les següents preguntes: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9132.0 
 

 

El Sr. Bastons del grup municipal PSC-CP fa les  següents preguntes: 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9355.0 

 
 
El Sr. Solé del grup municipal d’ERC-AM fa les següents preguntes: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9403.0 
 

 
 
RESPOSTES Sr. Alcalde: 
 

Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a donar resposta als precs i preguntes formulats. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9541.0 

 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les 24 hores i deu minuts del dia 29 de juliol 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/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=7796.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=8157.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=8829.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9130.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9132.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9355.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9403.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ad3e4e7160122?startAt=9541.0

