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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 11 de novembre de 
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde acctal., Sr. Pere Garrofé 
Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget i Sr. Ramon 
Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà, la regidora, Sra. Rosalia Carnicé Farré 
i la regidora, Sra. Dolors Bargalló Vidal 
 

Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 

 
Assisteix l’Interventor acctal., Sr. Xavier Estevez Teniente. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 

 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del 
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió 
anterior a tots els membres de la junta. 
 

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
2. PRP 2021/944 ACTES URBANÍSTICS  

 
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes 
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació 
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva 
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i 
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació 

Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al 
llistat que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i 
les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  

 
 

A)Expedient: 2436/129/2021  

Titular: DRESSING BALAGUER SL 

Descripció:   REFORMA INTERIOR PER IMPLANTACIÓ DE LOCAL 

COMERCIAL 

Pressupost: 34.870,00 € 

Emplaçament: PLAÇA MANEL BERTRAN, 18     

Ref. cadastral: 4509803CG2140N0001WJ 
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B)Expedient: 2436-139-2020 

Titular: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Descripció:   OBRES PER L’ADAPTACIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT 

Pressupost: 128.315,83 € 

Emplaçament: AV, JAUME I 32    

Ref. cadastral: 3811424CG2131S0001PG 
 

B)Expedient: 2436-149-2020 

Titular: C.T., I. 

Descripció:   REFORMA D’UNA CASA UNIFAMILIAR 

Pressupost: 152.470,98 € 

Emplaçament: FERRER I BUSQUETS, 98  

Ref. cadastral: 5009301CG2151S0001JM 
 

B)Expedient: 2436-154-2020 

Titular: FAMIGATORS, SL 

Descripció:   ENDERROC DE VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 

Pressupost: 6.011,82 € 

Emplaçament: CARRER SANT ISIDORI 2 

Ref. cadastral: 5011108CG2151S0001ZM 
 

 

*************************************************** 

 

 

 

Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al 
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret 
de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb 
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 

 

A)Expedient: 2410/170/2021  

Titular: V.B., G. 

Descripció:   COL·LOCACIÓ DE DOS PORTES INTERIORS, PORTA DE 

PLADUR, PINTURA INTERIOR I INSTAL·LACIONS 

Pressupost: 1.506,67 € 

Emplaçament: CARRER ENRIC GRANADOS, 2  LOCAL 1 

Ref. cadastral: 5108201CG2150N0001MZ 

 

 

A)Expedient: 2410/199/2021  

Titular: M.P., A. 

Descripció:   CANVIAR BANYERA PER PLAT DE DUTXA, PINTAR PARETS 

Pressupost: SUPRESSIÓ DE BARRERES: 600,00 € 

PINTAR PARETS: 660,00€ 

Emplaçament: Carrer SANT JORDI, 15 1 1 

Ref. cadastral: 4805408CG2140N0019WO 
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*********************************************************** 

 
Tercer.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en 

els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb 
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 
 
Quart.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es 

disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 
9.754,95€. 
 

 
3. PRP 2021/160 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 I ÚLTIMA DE LES 

OBRES DE MILLORA DE L’ENTORN DE L’AVINGUDA PRAT DE LA RIBA . 
 
Atès que s’estan executant les obres de millora de l’entorn de urbà de l’Avinguda Prat de la 
Riba per part de l’empresa contractista Romà Infraestructures i serveis, SAU. 
 

Atès que en data 9 d’octubre de 2020, el contractista aporta la certificació número 4 i 
última, aprovada pels directors de l’obra la Sra. Aroa Guardiola i el Sr. Jordi Capell, 
Arquitecte superior i arquitecte  tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de 
tècnics municipals, amb un import a abonar de 5.826,99 € IVA inclòs corresponent al cicle 
de facturació del mes de setembre de 2020.  

Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o 

conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 
04/03/2021, atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la 
inversió, conforme requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.  

Vist l’informe favorable de la Intervenció 1094/2021 de data 08/11/2021. 
 
Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic en relació a la forma de pagament dels contractes. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de 

Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 4 I ÚLTIMA de les OBRES MILLORA DE L’ENTORN 
URBÀ DE L’AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, per un import de 5.826,99 €, IVA inclòs, a càrrec 
del vigent pressupost municipal. 

 
Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals 
pertinents, i donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 
 
4. PRP 2021/943 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: ADEQUACIÓ 

D’APARCAMENT PÚBLIC AL CARRER PRESIDENT MACIÀ I CARRER NAVARRA. 
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L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres de reforma, consistents en el 

condicionament d’una zona d’aparcament públic de vehicles ubicada al carrer President 

Macià i Carrer Navarra de Mollerussa. Les obres es troben definides en el document tècnic 

redactat pels Serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracta per 

import de 11.517,01 euros. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò 

establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 

(LCSP). La codificació CPV del contracte és la CPV-45233200-1 “Trabajos diversos de 
pavimentación” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP. Així mateix, segons allò que disposa l’article 

118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el 
pressupost de les obres elaborat per l’administració o el projecte tècnic quan sigui procedent 
en virtut de la legislació sectorial aplicable. 
 
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 

ha d’estar certificada per part de la Intervenció de Fons.  

 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada una única oferta per part de 
l’empresa SIMÓ FARNELL, SL amb el CIF B25035296, la qual es considera que compleix amb 
les prescripcions tècniques establertes a la documentació tècnica i sol·licitud de pressupost 
efectuada. L’empresa acredita que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional 
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 

131.3 de la LCSP.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 
21 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 

Primer. APROVAR el DOCUMENT TÈCNIC D’ADEQUACIÓ DE DOS SOLARS PER A 
DESTINAR-LOS A UN APARCAMENT PÚBLIC MUNICIPAL, i AUTORITZAR l’expedient de 
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la seva execució. Simultàniament, -

autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost 
municipal vigent. Núm. RC 220210007780. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa SIMÓ 

FARNELL, SL  amb el CIF: B25035296, en els termes que es descriuen seguidament:  
 
 La retribució del contracte:  11.517,01 € (21% IVA inclòs). 
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El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la 

forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan 
competent. 
 
 

 Termini d’execució i supervisió de les obres:  
 
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 15 dies. S’estableix com a 

data d’inici de l’obra el dia 15/11/2021. 

 
Els treballs s’hauran d’executar sota la supervisió de la Direcció facultativa, i 
s’iniciaran amb l’Acta de comprovació del replantejament, sempre i quan hagi estat 
aprovat i notificat el Pla de Seguretat i Salut en el treball. 
 
L’execució de les obres serà certificada per part dels serveis tècnics municipals i 
aprovada per l’òrgan municipal competent. 

 Pla de Seguretat i Salut en el treball:  

 
El contractista haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
document d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salud que s’inclou en el document tècnic. 
 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus: 
   

El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de 

preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

 Formalització del contracte:   
 
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 

incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 
de la LCSP. 

 Recepció de les obres: 
 

La recepció de les obres es formalitzarà en una acta on es farà constar que les obres 

s'han executat dins del termini fixat en el contracte i d'acord amb el "document tècnic" 

aprovat per l'Ajuntament i adjudicat per l'òrgan de contractació 

 

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i 

als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
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5. PRP 2021/902 COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.1891/2007 

(2575-35-2021)). 

 
En data 26 d’octubre de 2021 el Sr. A.B., J.N. comunica el cessament de l’exercici 
d’activitats a l’establiment del carrer de Ferrer i Busquets, 113, local 1A i demana la baixa i 
deixar sense efecte l’expedient d’obertura d’establiment. 
 
En data 28 de febrer de 2008, la Junta de Govern va donar la conformitat a l’exercici de 
l’activitat al local esmentat per a disseny gràfic i venda de material d’oficina. 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient de comunicació d’inici d’activitat en 
data 26 d’octubre de 2021, següent: 
 
Número: 1891/2007 (2544-35-2021) 

Titular: A.B., J.N. 
Denominació: disseny gràfic i venda de material d’oficina 
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 113, local 1A 
Referència cadastral: 5211708CG2151S0201SY 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

 
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns 
 
6. PRP 2021/947 SOL·LICITUD VOX LLEIDA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ 

PER MUNTAR UNA TAULA INFORMATIVA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL 

DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2021 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M., J.M., en representació de VOX Lleida, en què 
demana autorització per muntar una taula informativa a l’espai de la Plaça de l’Ajuntament 
per dur a terme informació als ciutadans, de les 10.30h fins a les 13.30h, el dia 13 de 
novembre de 2021. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 03.11.2021 i d’acord amb l’informe de la 

regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per VOX Lleida a muntar una taula informativa a 
l’espai de la Plaça de l’Ajuntament per dur a terme informació als ciutadans, de les 10.30h 
fins a les 13.30h, el dia 13 de novembre de 2021. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 Compliment Resolució  SLT/3150/2021, 21 d’octubre i de les futures modificacions 
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

 S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha 
de facilitar gel hidroalcohòlic al client. 

 Us obligatori de mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 

mts a l’aire lliure entre no convivents. 
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 L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades. 
 S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 

 Tenir localitzada una farmaciola. 
 En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu 

desplaçament en cas de vent. 
 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 
 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de 

vianants. 

 En cas d’emergència trucar al 112. 

  
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 

per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.  
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 
del previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
 
7. PRP 2021/948 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI 

COMUNITARI. 
 

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mollerussa en relació amb el 
Projecte de Servei Comunitari. (Exp. 1374-59-2021). 
 
Vist l’informe de la Regidoria d’Educació inclòs en l’Expedient 1374-59-2021. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria número 048/2021, de data 4 de novembre de 2021. 

 
Atès els que s’ha l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels 
següents, ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mollerussa en relació amb 
el Projecte de Servei Comunitari. 

 
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per al desplegament d’aquest acord. 
 
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 

l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 
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Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de 

Transparència de l'Ajuntament. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

“ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN RELACIÓ 

AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 

REUNITS 

Per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la senyora **********, directora 

de l’Institut Mollerussa IV, nomenada amb data 01-07-2020  i que actua en l’exercici de les facultats 

delegades per Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig (DOGC 4.6.2020). 

Per part de l’Ajuntament de Mollerussa, el senyor ***********, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, 

amb NIF *********, i que actua en virtut de les seves competències. 

Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per formalitzar aquest conveni, 

EXPOSEN 

Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el compromís 

cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria, com un 

instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei Comunitari esdevé un model, 

en el qual l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dona sentit a l’aprenentatge. El 

Servei Comunitari permet l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s a millorar-lo, amb la qual 

cosa es promou l’educació en valors i el compromís cívic. 

Que l’apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost,  d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari és de caràcter obligatori. 

Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Mollerussa volen afavorir la realització 

d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de secundària obligatòria, al 

llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en 

l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  

Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que combina 

processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.  

Que les dos parts estan interessades a col·laborar en aquest Projecte i, per tot això, es reconeixen la 

capacitat mútua per actuar i acorden formalitzar el present conveni, de conformitat amb les següents. 

CLÀUSULES 

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament 

d’Educació il’Ajuntament de Mollerussa per desenvolupar el projecte de Servei Comunitari. 

Segona. Els participants en el projecte de Servei Comunitari són alumnes de quart d’ESO, degudament 

autoritzats pels pares o tutors legals. Els i les alumnes poden col·laborar amb l’entitat sense que 

aquesta col·laboració comporti més obligacions que les que consten en aquest conveni. L’alumnat no ha 

de rebre cap mena de retribució econòmica o contraprestació, ni ha d’assumir responsabilitats pròpies 

de l’entitat.  
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Tercera.  L’Ajuntament de Mollerussa es compromet  al següent: 

- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 

- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de secundària obligatòria que participi en el projecte, per al 

desenvolupament del Servei Comunitari. 

- Col·laborar i coordinar-se amb els i les professionals dels centres educatius que actuïn com a 

responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 

- Difondre les pràctiques de referència que es facin. 

 

Quarta. El Departament d'Educació es compromet al següent: 

- Dissenyar i planificar el projecte. 

- Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 

- Dissenyar, coordinar i assumir la formació als centres educatius, agents educatius i entitats implicats 

d’aquesta proposta educativa. 

- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 

- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat participant per tal d’obtenir el màxim 

d’efectivitat en les activitats. 

- Difondre les pràctiques de referència que es portin a terme. 

 

Cinquena. Totes les parts han de fer constar la col·laboració del Departament d'Educació i l’Ajuntament 

de Mollerussa en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a terme tant en actes públics 

com en qualsevol mitjà de divulgació. 

Sisena. L’alumnat que fa les activitats de Servei Comunitari està cobert per l’assegurança escolar en 

cas d’accident en l’entitat o in itinere. 

L’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya cobreix els possibles 

danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat feta per 

l’alumnat. 

L’entitat col·laboradora on l’alumnat presta el Servei Comunitari ha de disposar obligatòriament d’una 

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els danys que es puguin causar com a 

conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de la instal·lació i mitjans materials que s’utilitzin 

durant el desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest conveni. 

Setena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i 

pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  
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Vuitena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per cap de les parts. 

Novena.  Aquest conveni és vigent per un període de quatre anys des del moment de la seva signatura. 

Pot prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys addicionals, si així ho acorden de manera expressa les 

parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència. 

Desena. Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, 

així com els plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió de seguiment, integrada 

pel director o directora del centre educatiu i un representant de l’entitat, que resoldran els problemes 

d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. Així mateix aquesta comissió ha de conèixer els 

possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i 

n’ha establir les conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 

Onzena. Les parts es comprometen que el respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en 

l’execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor i, 

concretament, el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 

gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament 

civil. 

Dotzena. Són causes de resolució del conveni les especificades a l’article 51.2 de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Tretzena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui 

sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, 

modificació, efectes, resolució i compliment del conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb els 

mecanismes de seguiment, vigilància i control que es crea a la clàusula novena, s’han de resoldre per la 

jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

I, perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest conveni. 

Per delegació, Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig (DOGC 4.6.2020) 

 

La directora de l’INS Mollerussa IV      L’alcalde/L’alcaldessa”                      

El gerent/gerenta  

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

 

8. PRP 2021/949 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
COMUNITARI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT IV DE 
MOLLERUSSA (EXP. 1374-67-2021) 

 
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut IV de Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte 
del qual és la col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte anomenat 

Consell de Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest conveni es 

regularà d’acord amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost. 
 
Els alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord i la prestació del 
servei comunitari es realitzaran l’Oficina Jove i al Centre d’Iniciatives Socioeducatives “La 
Banqueta” de l’Ajuntament de Mollerussa, sota de dependència directa del personal 
professional adscrit a la Regidora de Joventut.  
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Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades 
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres 

presents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de prestació del servei 
comunitari següent: 
 
 Modalitat: Acord de col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte 

anomenat Consell de Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa. 

 

 Alumnes:  
 

Cognoms i Nom:  L.C., B.  
Centre/LLoc: Consell de Participació Adolescent i l’Oficina Jove de l’Ajuntament de 
Mollerussa 
Dies/Horari:  Que l’horari proposat per a la realització de les pràctiques són els 

dijous de les 17.30 a les 18.30h fins a realitzar 5 hores presencials, 
la resta d’hores fins a arribar a les 10 acordades seran de treball 
intern realitzant l’edició dels vídeos 

Pràctiques:  Consell Participació Adolescent 
Tutor/a:   S.S., M. 
 
 
 

Cognoms i Nom:  P.M., J.  

Centre/LLoc: Consell de Participació Adolescent i l’Oficina Jove de l’Ajuntament de 
Mollerussa 

Dies/Horari:  Que l’horari proposat per a la realització de les pràctiques són els 
dijous de les 17.30 a les 18.30h fins a realitzar 5 hores presencials, 
la resta d’hores fins a arribar a les 10 acordades seran de treball 
intern realitzant l’edició dels vídeos 

Pràctiques:  Consell Participació Adolescent 

Tutor/a:   LL.G., M. 
 
 

Segon. Conforme amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, disposa que el Servei 
Comunitari és de caràcter obligatori. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 

desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present acord al Director/a del Centre i/o Tutor/a del curs i facultar a la 

Sra. Regidora de Joventut o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel 

desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne 

proposat. 

 

9. PRP 2021/950 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
COMUNITARI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT IV DE 
MOLLERUSSA (EXP. 1374-64-2021) 
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L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut IV de Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte 
del qual és la col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte anomenat 

Consell de Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest conveni es 
regularà d’acord amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost. 
 
Els alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord i la prestació del 
servei comunitari es realitzarà al Centre Obert “La Banqueta” de l’Ajuntament de Mollerussa, 
sota de dependència directa del personal professional adscrit a la Regidora d’Acció Social i 
Comunitària, Ciutadania i Infància.  

 

Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades 
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres 
presents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de prestació del servei 
comunitari següent: 

 
 Modalitat: Acord de col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte 

anomenat Consell de Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
 Alumnes:  
 

Cognoms i Nom:  S.S., D.  
Centre/LLoc: Centre Obert “La Banqueta” de l’Ajuntament de Mollerussa 
Dies/Horari:  Que l’horari proposat per a la realització de les pràctiques estaria 

comprès entre dilluns i dijous amb horari de les 16.30h fins a les 
19.30h. 

Pràctiques:  Servei Comunitari 
Tutor/a:   J., M. 
 
 

Cognoms i Nom:  H., D.  
Centre/LLoc: Centre Obert “La Banqueta” de l’Ajuntament de Mollerussa 
Dies/Horari:  Que l’horari proposat per a la realització de les pràctiques estaria 

comprès entre dilluns i dijous amb horari de les 16.30h fins a les 
19.30h. 

Pràctiques:  Servei Comunitari 

Tutor/a:   A., S. 
 

Segon. Conforme amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, disposa que el Servei 
Comunitari és de caràcter obligatori. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 

desplegament d’aquest acord. 

 
Quart. Notificar el present acord al Director/a del Centre i/o Tutor/a del curs i facultar a la 

Sra. Regidora d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància o, en el seu cas, el 

Coordinador/responsable de l’àrea, pel desplegament del conveni de formació pràctica en 

centres de treball relatiu a l’alumne proposat. 
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10. PRP 2021/952 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA, EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL, I L’ENTITAT ASPID 
PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS. (EXP. 1374-60-2021) 

 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa, el Departament d’Empresa 
i Treball, i l’Entitat ASPID per a la realització de pràctiques no laborals. Realització dels 
serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb 
discapacitat o trastorns de la salut mental. 

 

Aquestes pràctiques en empreses tenen com a objectiu facilitar la inserció laboral de les 
persones participants a través de la reproducció de les condicions habituals de l’entorn 
empresarial i contribuir a l’èxit de la inserció laboral posterior. 
 
Aquest conveni es regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ESS/1120/2017, 
de 20 de novembre de 2017. 

 
La persona participants estan obligades a complir els horaris i les normes que fixi 
l’Ajuntament de Mollerussa, seguint les instruccions del Departament d’Empresa i Treball de 
la Generalitat de Catalunya, segons consta en les Estipulacions del conveni de col·laboració 
per a pràctiques en empreses. 
 

La persona participant és la que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques 
a l’Escola Les Arrels de Mollerussa, del 2 de novembre fins al 20 de desembre de 2021, de 
les 8.30h a les 13.30h, els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, sota de 
dependència directa del Coordinador d’Ensenyament. 
 

Vist l’informe de l’Àrea de la Regidoria d’Educació inclòs en l’Expedient 1374-60-2021. 

Vist l’informe jurídic de Secretaria. 

Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades 
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres 
presents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques 
següent: 
 

 Modalitat: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa, el 
Departament d’Empresa i Treball, i l’Entitat ASPID per a la realització de pràctiques 
no laborals. Realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a 
la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. 

 
 Alumne:  

 
Cognoms i Nom:  S.S., R.D. 
Centre/LLoc: Escola Les Arrels de Mollerussa  
Durada:   02/11/2021 a 20/12/2021 
Dies/Horari: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres (8.30h a 13.30h) 
Pràctiques:  Conserge 
Tutor/a:   G.P., X. 
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Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ESS/1120/2017, de 20 de 

novembre de 2017, es declara que la realització de les pràctiques formatives no laborals 
implica la no existència de relació laboral entre les persones participants i l’empresa signant. 
Per tant, els participants/es no podran percebre cap retribució per la seva activitat formativa 
ni pels resultats que se’n poguessin derivar. I que els candidats/es estan coberts/es per les 
assegurances previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en 
centres de treball. 
 

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 

desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Treball, a l’Entitat ASPID, i 

facultar a la Sra. Regidora responsable de l’Àrea d’Educació i/o, en el seu cas, el 

Coordinador/responsable de l’àrea, pel desplegament del conveni de formació pràctica en 

centres de treball relatiu als candidats/es proposats/des. 

ANNEX 

“ESTIPULACIONS DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES NO LABORALS EN 
EMPRESES 
 
Manifestacions 
 
I.- Que el 21 de novembre de 2017juny de 2017, es va publicar l'ordre ESS/1120/2017, de 20 de 
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb 
discapacitat o trastorns de la salut mental.(BOE núm. 283 – 21.11.2017) 
 
II.- Que a la base 8 de l’Annex 1 de l’Ordre abans esmentada, s’estableix la possibilitat de fer pràctiques 
no laborals en empreses. 
 
III.- Que aquesta actuació pot ser elegible per mitjà del Programa Operatiu que s’aprovi en el marc de 
l’objectiu d’Inversió en Creixement  Ocupació per al període 2014-2020 del FSE amb un cofinançament 
del 50%. 
 
 
Clàusules 
 
Primera. Aquest conveni té per objecte dur a terme un període de practiques no laborals que es 
realitzaran en empreses de mercat ordinari, en empreses d’inserció degudament inscrites en el Registre 
Administratiu d’Empreses d'lnserció de Catalunya, i/o administracions públiques o ens vinculats, on 
existeixin perspectives de contractació laboral. 

Segona. Aquestes pràctiques no laborals en empreses tenen com a objectiu facilitar la inserció laboral 
de les persones participants a través de la reproducció de les condicions habituals de l’entorn 
empresarial i contribuir a l’èxit de la inserció laboral posterior. 
 
Tercera. La realització de les practiques formatives no laborals implica la no existència de relació 
laboral entre les persones participants i l'empresa signant. La relació entre les persones participants i 
l’empresa no tindrà, en cap cas, naturalesa jurídica laboral. Per tant, els participants no podran 
percebre cap retribució per la seva activitat formativa ni pels resultats que se’n poguessin derivar. 
 

Quarta. Les practiques no laborals esmentades s'adrecen al nombre de persones participants que 
s'especifica en l’anvers, com a part integrant de l'acció esmentada en l'anvers. 
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Cinquena. Les practiques formatives no laborals objecte del conveni consistiran en les tasques que 
sindiquen en l'anvers. 
 
Sisena. Les practiques no laborals es duran a terme en el centre de treball de l'empresa signant, ubicat 
a l’adreça que s'especifica en l'anvers. 
 
Setena. La durada de les pràctiques no laborals i els horaris seran els que s'especificaran en l'anvers. 
En termes generals cal tenir en compte que la durada màxima de les pràctiques per persona participant 
serà de 300 hores i no ha de superar les 5 hores diàries ni les 25 setmanals i evitarà la realització de 
l'horari nocturn, els caps de setmana i festius. 
 
Vuitena. S'ha d'informar d'aquest Conveni de pràctiques no laborals a la representació legal de les 

persones treballadores de l'empresa signant, i les persones participants de les pràctiques. Cal adjuntar 
la relació nominal de les persones participants, en que ha de constar l'acceptació expressa i el 
coneixement d’aquest conveni per part de la representació legal de les persones treballadores de 
l'empresa. 
 
Novena. L'empresa signant ha de proporcionar a cadascuna de les persones participants els mitjans 
necessaris per dur a terme les pràctiques objecte d’aquest Conveni. Per evitar interferència o poca 
dedicació del tutor/a no s'han d'incloure els dies i les hores de més productivitat a l’empresa per a la 
realització de les pràctiques de formació. 
 
Desena. La persona participant està obligada a complir els horaris i les normes que fixi l’empresa 
signant.  
 
Onzena. La Direcció General de d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament 

d’Empresa i Treball, farà les accions de seguiment i control que consideri oportunes per garantir la 
realització correcta de les pràctiques de pràctiques no laborals. 
 
Dotzena. Aquest conveni de pràctiques no laborals té efectes durant el període de durada de les 
pràctiques que s'estableix a l’anvers. 
 
Tretzena. La Secretaria general d’Empresa i Treball s’encarregarà de resoldre les qüestions litigioses 
sorgides de ¡a interpretació o execució del conveni; contra les seves resolucions es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu.” 
 

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

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

11. PRP 2021/931 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL 
DIA 10 DE JUNY DE 2022 . PER PART DE L’INSTITUT LA SERRA DE 

MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 231-2021. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.E., M., en representació de l’AMPA de 
l’Institut la Serra de Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala del teatre 
l’Amistat el dia 10 de juny de 2022 des de les 16:00 i fins a les 23:50h, per dur a terme la 

celebració de la festa de fi de curs dels alumnes de 4t. ESO. 
 

També sol·licita: equip de so, equip d’il·luminació, micròfons i qualsevol altre equipament 
per poder dur a terme la celebració 
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 

següents: 
 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’AMPA de l’Institut la Serra de Mollerussa, disposar del Teatre l’Amistat 
el dia 10 de juny de 2022 des de les 16:00 i fins a les 23:50h, per a l’activitat descrita. 
 

També se li autoritza a l’ús del material sol·licitat 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 
qual se sol·licita l’ús. 

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 

l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les 
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells 
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 
associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
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 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, 
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a 

l’interès públic. 

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

 
Compensació de despeses 

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 

Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-Compliment Resolució  SLT/3150/2021, 21 d’octubre i de les futures modificacions normatives que hi 
puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

-Respectar els espais assignat per al públic. Es recomana tenir llistat d’assistents i telèfon. 
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de 
la instal·lació. 
-És obligatori l’ús de mascareta. 
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 
-Respectar aforament total 500 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 
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Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 

12. PRP 2021/934 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL 
DIA 13 DE MAIG DE 2022 . PER PART DE LA SALLE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 

1599- 190-2021. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.C., F., en representació de la Salle 

Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat el dia 13 de maig 
de 2022, per dur a terme l’acte de lliurament d’Orles de Batxillerat. També sol·licita dos 
tècnics pel control de llum i so. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 
 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Salle Mollerussa, disposar del Teatre l’Amistat el dia 13 de maig de 
2022, per a l’activitat descrita. 
 

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 

llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 
qual se sol·licita l’ús. 

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les 
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells 
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 

associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 
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 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 

en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

 
Compensació de despeses 

 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda 
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que 

hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que 
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-Compliment Resolució  SLT/3150/2021, 21 d’octubre i de les futures modificacions normatives que hi 
puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

-Respectar els espais assignat per al públic.  
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de 
la instal·lació. 
-És obligatori l’ús de mascareta. 
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
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-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 
-Respectar aforament total 500 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
13. PRP 2021/941 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR D’UN ESPAI DE L’EJI .PER PART DE LES 
PROFESSORES DEL PTT DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 248-2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.M., Y. professora del PTT, en què demana 
poder disposar d’un espai de l’EJI on poder deixar l’equipament de ràdio muntat, per dur a 

terme l’activitat algun dia al matí sense coincidir  en horari ni amb l’alumnat. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 

 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 

d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a les professores del PTT de Mollerussa, disposar d’un espai de l’EJI per 
poder deixar l’equipament de ràdio, per a l’activitat descrita. 
 

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
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artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 
qual se sol·licita l’ús. 

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les 
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells 
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 
associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 

substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni 
lloc l’ incompliment. 

 
Compensació de despeses 

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

utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
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 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni 
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat 

autoritzada. 
 

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

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 

l’execució del previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
14. PRP 2021/933 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER PODER FER ÚS DE LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT ELS DIES 
21 I 22 DE DESEMBRE DE 2021. PER PART  DEL  BANC DE SANG I TEIXITS. 

EXPEDIENT 1599- 251-2021  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., A.J. en representació del Banc de Sang 
i Teixits, en què demana autorització per fer ús de la sala de ball de l’Amistat els dies 21 i 22 

de desembre de 2021, des de les 17:00 i fins les 21:00h, per dur a terme la campanya de 
donació de sang. Sol·licita la reserva de l’espai per poder estacionar la furgoneta davant el 
teatre l’Amistat. 
 
També sol·licita: 8 taules i 30 cadires. 

 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 

 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 

 

Primer. Autoritzar al Banc de Sang i Teixits, la utilització de la sala de ball de l’Amistat els 
dies 21 i 22 de desembre de 2021, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 
 
 8 taules 

 30 cadires 
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  
 

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 

artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 
qual se sol·licita l’ús. 

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les 
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells 

col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 
associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 

en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 

l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

l’interès públic. 

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà 

la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni 
lloc l’ incompliment. 

 

Compensació de despeses 

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

- Compliment Resolució  SLT/3150/2021, 21 d’octubre i de les futures modificacions normatives que hi 
puguin  haver en matèria de control de la Covid-19. 

-Aforament 35 persones. 

-Tenir localitzada una farmaciola 
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
-Prohibit fumar 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 

15. PRP 2021/939 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA 
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 1 I 2 DE DESEMBRE DE 2021. PER A 

UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 
1599- 254-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament 

de Salut, en què demana autorització per l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en la 
ubicació habitual els dies 1 i 2 de desembre de 2021, per a ubicació de  la unitat mòbil del 
programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut. 
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 

l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
 
Primer. Autoritzar al Departament de Salut, la utilització  de   l’estacionament a la Ctra. de 

Miralcamp, s/n en la ubicació habitual la unitat mòbil del programa de detecció precoç de 
càncer de mama del Servei Català de la Salut els dies 1 i 2 de desembre de 2021. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic,  

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 

llicència o autorització municipal prèvia. 

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la 
qual se sol·licita l’ús. 

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a 
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les 
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells 
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, 
associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre 
l’ajuntament i el beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin 
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, 
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 

substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap 
dret per a la transformació o la modificació d’aquell. 
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 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

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

 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia del Covid-19 
en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic, distància seguretat, ús 
obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts per normativa. 

-Tenir una farmaciola 
-Prohibit fumar  
-Tenir localitzats els extintors de la UM 
-Respectar aforament total  
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC 
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar 
l’execució del previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
16. PRP 2021/927 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 

1538-28-2021 I EXP. 1538-41-2021 

 
D’acord amb l’escrit presentat per la persona Sra. S.B., T. en què demana poder realitzar la 
formació que es detalla a continuació: 

 
CURS: CASOS PRÀCTICS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC i 
CURS VIRTUAL DE PROCEDIMENT ADMINISTRAITU (20255/2021) DE 30 HORES 

REPARTIDES ENTRE 27/09/2021 I 26/11/2021 
MODALITAT: Videoconferència i virtual respectivament  
d 
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria, la realització 
d’aquest cursos resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 

DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 
personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del 

regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 

conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de 
formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 

Atès que, en aquest cas, no suposa cap despesa de les anomenades anteriorment. 
 
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 
de juny, ACORDA:  
) 
Primer: Autoritzar la treballadora S.B., T. a realitzar el cursos gratuïts que es detallen: 
 

 CURS: CASOS PRÀCTICS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC 
 CURS VIRTUAL DE PROCEDIMENT ADMINISTRAITU (20255/2021) DE 30 HORES 

REPARTIDES ENTRE 27/09/2021 I 26/11/2021 
 
MODALITAT: Videoconferència i virtual respectivament  

 
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 

justifiqui la realització de la formació. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció, si 
es dona el cas. 
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17. PRP 2021/932 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 

1538-47-2021 
 

D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. J.O., C. en què demana poder realitzar la 
formació que es detalla a continuació: 
 
NOM DEL CURS: NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT  
MODALITAT: Online  

DURADA: 40 hores  

ORGANITZAT PER FEMAREC  
 
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria , la realització 
d’aquest curs resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 

DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 
personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 

perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del 
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de 
formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 

desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 

Atès que, en aquest cas, no suposa cap despesa de les anomenades anteriorment. 
 
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 
de juny, ACORDA:  
) 
Primer: Autoritzar la treballadora J.O., C. a realitzar el curs que es detalla: 
 

NOM DEL CURS: NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT  
MODALITAT: Online  
DURADA: 40 hores  
ORGANITZAT PER FEMAREC  
 
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 

justifiqui la realització de la formació. 
 

Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció, si 
es dona el cas. 

 
18. PRP 2021/938 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 1538-

45-2021 
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D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. S.B., C. en què demana poder realitzar la 
formació que es detalla a continuació: 

 
CURS: Pla per al Desenvolupament de la Cultura de la Innovació 
CALENDARI: 16/nov. de 9.30 a 13.30 h, 19/nov. de 9.30 a 11.30 h, 23/nov. de 9.30 a 
13.30 h i 26/nov. de 9.30 a 11.30 h. 
 
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria , la realització 
d’aquest curs resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 

 

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 
cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 
personal de l’Ajuntament. 

El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del 
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de 
formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 

desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 
 
Atès que, en aquest cas, no suposa cap despesa de les anomenades anteriorment. 
 
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 

de juny, ACORDA:  
) 

Primer: Autoritzar la treballadora S.B., C. a realitzar el curs que es detalla: 
 
CURS: Pla per al Desenvolupament de la Cultura de la Innovació 
CALENDARI: 16/nov. de 9.30 a 13.30 h, 19/nov. de 9.30 a 11.30 h, 23/nov. de 9.30 a 
13.30 h i 26/nov. de 9.30 a 11.30 h. 
 
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 

justifiqui la realització de la formació. 
 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció, si 
es dona el cas. 

 
19. PRP 2021/926 LIQUIDACIÓ OAGRTL 3r TRIMESTRE 2021 
 

Vista la liquidació corresponent al 3r trimestre de 2021 presentada per l’Organisme Autònom 
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni 
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals. 
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La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 

Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 3r trimestre de 2021 
dels tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament: 
 
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents) 
 
Total recaptació bruta:       83.378,98 € 
Entrega a compte recaptació:      72.864,51 € 
Relació d’ingressos – LID executiva Ajuntament:      7.148,31 € 

Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:      1.206,53 € 

Relació de baixes – valors rebuts:        22.160,28 € 
 

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.  
 
20. PRP 2021/940 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SR. J.B.P,  N. EXP. 2334-428-2021 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B.P., J., demanant autorització municipal 
per a la instal·lació d’un quiosc per la venda de castanyes a la via pública o espai d’ús públic. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 

de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern adopta els 

següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 

d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: B.P., J. 

 Ubicació: Cm. Arbeca – Av. Del Canal  
 Metres quadrats: 4,00 m2 
 Període autoritzat:  Novembre de 2021  
 Tipus: Venda de castanyes  
 N. EXP. 2334-428-2021 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  

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

 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació 
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i 
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació 

o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació 
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

 La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà  la 
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’incompliment. 
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3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del 

mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 

mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 

edificat a nivell del sòl. 

Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2. 

Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals als efectes oportuns.  

 
21. PRP 2021/946 CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR PRAT DE LA 

RIBA”, 2N TERMINI 
  

Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Cr 

Prat de la Riba” corresponent al 2n termini, que inclou 290 LIDs i que importa la 

quantitat de 19.241,29 €. 

 

La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  

Segon.- Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés  

en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de 

recaptació.  

 

Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
22. PRP 2021/951 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 

2021/592, 2020/202 i  2020/222. 
 

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern 

l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del 

Pressupost. 
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Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 2.939,89€ 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 

  
Vistos els informes d’intervenció:  
 

INF. 1091 DATA 08/11/2021 RELACIÓ F/2021/592 EXP.  1657-775-2021 1.350,00 €  

INF. 785 DATA 02/11/2021 RELACIÓ F/2020/202 EXP.  1657-206-2020 171,95 €  

INF. 990 DATA 04/11/2021 RELACIÓ F/2020/222 EXP.  1657-225-2020 1.417,94 €  

 

 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 

Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  2.939,89 euros de les 
relacions de factures següents: 
  

F/2021/592 1.350,00 €  

F/2020/202 171,95 €  

F/2020/222 1.417,94 €  
 
 
L’import que s’especifica en les relacions F/2020/202 i  F/2020/222 són una part de la 
despesa total de la relació a la que corresponen.  

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

 
23. PRP 2021/953 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/2134 
 

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/2134 de 
08/11/2021, relatiu a aprovació despeses. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA:  
 

Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/2134 de 08/11/2021:  

“DECRET D´ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació despeses. 

Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de 

la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de 

despesa legalment adquirits. 

Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 

2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les 
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despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no 

superi el 10% dels recursos ordinaris. 

Vist l’informe d´intervenció 1092 de data 8 de novembre de 2021. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Cataluna, 

DISPOSA: 

Primer.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a la relació F/2021/671 de 

data 2 de novembre de 2021 i per import total de 29.213,14 euros amb càrrec a les 

aplicacions pressupostàries que es relacionen als documents adjunts. 

Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament. 

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari actal., a Mollerussa i a la data de la 
signatura electrònica.” 
 

 
24. PRP 2021/942  SOL·LICITUD D’A. D. M., PER A LA CONCESSIÓ DRETS 

FUNERARIS NÍNXOL NÚM.  2 FILA 2ª  DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
S’examina la petició presentada per D.M., A., vers l’adquisició de concessió de drets 
funeraris sobre el nínxol núm. 2 fila 2ª del Cementiri Municipal. 
 

Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a 

continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per 
unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets 
funeraris sobre el nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament 
es relaciona, amb indicació del nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  
 
    2  2ª D.M., A.     160,67  7,39 
 

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el 

lliurament del títol acreditatiu. 

 

 
25. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- 
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De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència 

exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de 
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són 
urgents. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta 
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 

 

25.1.- PRP2021/954  ACORD MARC PER A L’ADHESIO AL PROGRAMA D’AJUTS A 
LES ENTITATS QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA QUE 
GESTIONEN HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS D’HABITATGE DE LLOGUER 
DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (ref. BDNS 592163) 
 

Vist el projecte de l’Acord marc per a l’Adhesió al Programa d’Ajuts a les entitats que 
integren l’Administració Local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del 
Fons d’Habitatge de Lloguer destinat a Polítiques Socials. 
 
L’objecte d’aquest conveni és oferir a les entitats que integren l’administració local de 

Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer destinat 
a polítiques socials, exclòs l’Ajuntament de Barcelona, la possibilitat d’adherir-se al 
programa d’ajuts previst per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a contribuir al 
finançament dels ajuts que aquestes entitats apliquen en els lloguers o contraprestacions 
dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges que formen part dels Fons 
d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per tal de prevenir situacions de risc 

d’exclusió residencial. 

 
Vist l’informe de l’Àrea d’Acció Social Comunitària, Ciutadania i Infància inclòs en l’Expedient 
1374-68-2021. 
 
Vist l’informe jurídic en data 11 de novembre de 2021. 
 
Per tot l’exposat, li atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 

conveni, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. Aprovar l’Acord marc per a l’Adhesió al Programa d’Ajuts a les entitats que integren 
l’Administració Local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons 
d’Habitatge de Lloguer destinat a Polítiques Socials. 
 
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 

menester, per al desplegament d’aquest acord.  

Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 

l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público). 

Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 

9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de 

Transparència de l'Ajuntament. 
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Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als efectes 

oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  

ANNEX 
 

“ACORD MARC PER A L’ADHESIO AL PROGRAMA D’AJUTS A LES ENTITATS QUE INTEGREN 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA QUE GESTIONEN HABITATGES QUE FORMEN PART 

DEL FONS D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (ref. BDNS 592163) 

 

I. D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya (d’ara endavant, l’Agència), aquesta és una entitat de dret públic que té per finalitat 

executar i gestionar les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya, les 

quals s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens locals, i 

en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat. 

L'article 3 de la Llei esmentada atribueix a l’Agència, entre d'altres, la funció de gestionar i executar 

programes socials relacionats amb l'habitatge per al foment del lloguer i d'evitar que cap persona resti 

exclosa d'un habitatge per motius econòmics, tot garantint l'estabilitat i la seguretat dels residents més 

vulnerables. 

Aquesta Llei defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de 

les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les 

actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una 

gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, 

coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals. 

II. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix ajuts per garantir que 

l’esforç per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual sigui proporcionat als ingressos ponderats de 

la unitat de convivència, especialment si els membres que la integren es troben en situació 

d’emergència social o en risc d'exclusió residencial. 

III. Mitjançant l'Acord de 12 de juny de 2015 es va constituir el Fons d'habitatge de lloguer destinat a 

polítiques socials. Aquest Fons es configura com un instrument destinat a posar a disposició de les 

persones i famílies en risc d'exclusió residencial els habitatges de titularitat pública o privada que 

integrin aquest Fons en règim de lloguer social. Dels habitatges que formen part d'aquest Fons, 

destaquen els que provenen dels parcs d'habitatges gestionats per ens locals. 

Aquest Acord disposa que els habitatges adscrits al Fons que estiguin gestionats per administracions 

públiques, hauran de ser llogats per un import inferior en un 20% a la mitjana del lloguer de mercat de 

la zona, d’acord amb les estadístiques del registre de fiances de lloguer de la Generalitat de Catalunya. 

IV. D’acord amb l’article 140.1, apartats c) i d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, les administracions públiques actuen i es relacionen de conformitat amb el principi de 

col·laboració - entesa com el deure d’actuar amb la resta d’Administracions Públiques per assolir fins 

comuns - i amb el principi de cooperació - quan dos o més Administracions de forma voluntària i en 

exercici de les seves competències, assumeixen compromisos específics per dur a terme una acció 

comú-. 

L’article 143.2 de la mateixa Llei indica que la formalització de les relacions de cooperació requereix 

l’acceptació expressa de les parts, formulada en acords d’òrgans de cooperació. Així mateix l’article 

144.1 preveu diferents tècniques de cooperació, entre les quals, l’apartat d) determina la prestació de 

mitjans materials, econòmics o personals a altres administracions públiques. L’apartat 2 del mateix 

article 144 precisa que en els acords en què es formalitzi la cooperació s’han de preveure les condicions 

i els compromisos que assumeixen les parts que els subscriuen. 

V. Així mateix, l’article 90.3.d) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el 
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Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preveu que la concurrència en la concessió de 

subvencions no serà preceptiva si els beneficiaris són corporacions i entitats locals i l'objecte de la 

subvenció és inclòs en plans o en programes prèviament aprovats. 

Per tot això, i amb la finalitat de fixar els criteris i difondre el procediment per a l’adhesió al programa 

d’ajuts per a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que 

formen part del fons d’Habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, 

 

S’ACORDA  

 

Primer. Objecte 

 

Aquest Acord té per objecte oferir a les entitats que integren l’administració local de Catalunya que 

gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, exclòs 

l’Ajuntament de Barcelona, la possibilitat d’adherir-se al programada d’ajuts previst per l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya per a contribuir al finançament dels ajuts que aquestes entitats apliquen en els 

lloguers o contraprestacions dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges que formen part 

dels Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per tal de prevenir situacions de risc 

d’exclusió residencial. 

 

Segon. Obligacions dels ens local adherits 

Les entitats que s’adhereixin a aquest Acord es comprometen a: 

a) Estar adherides al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques Socials, a data 15/10/2021. 

b) Comunicar a l’Agència qualsevol modificació en les condicions, règim jurídic o destinació i ús dels 

habitatges pels quals l’Agència realitza aportacions. 

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de les actuacions de 

gestió d’habitatges objecte d’aquest Acord, i sotmetre's a les actuacions de comprovació i 

control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la 

Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.  

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 

electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà una aportació econòmica per tal de cooperar al 

finançament dels ajuts que les entitats adherides apliquen en els lloguers o contraprestacions dels 

contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges que formen part dels Fons d’habitatge de lloguer 

destinat a polítiques socials, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. 

Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les 

obligacions que se’n deriven. 
 

Quart. Aportació 

L'import de la dotació pressupostària d'aquestes aportacions es fa amb càrrec a la partida D/4690001 “A 

altres ens dependents de corporacions locals” del pressupost prorrogat de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya per a l’exercici 2021, per un import de fins a 2.200.000 €, d’acord amb els termes que 

s’estableixen a continuació. 

- L’Agencia de l’habitatge realitzarà, anualment i durant la vigència d’aquest Acord, el pagament d’un 

import màxim per habitatge gestionat de fins a 150 euros mensuals, per les mensualitats incloses entre 

el mes següent al de signatura del contracte i el mes de desembre d’aquella anualitat, inclòs. 

Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer ajustada (la fixada per l’entitat 
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adherida en atenció a les circumstàncies personals de la unitat de convivència del llogater de 

l’habitatge) i la renda de lloguer objectiva (la que correspondria pagar d’acord amb els preus habituals i 

les característiques de l’habitatge), amb un import màxim mensual de 150 €. 

- En tot cas, l’aportació màxima serà de 1.800 euros per habitatge. 

- Excepcionalment, per als casos d’habitatges adjudicats a proposta d’una mesa de valoració de 

situacions d’emergències econòmiques i socials, l’aportació màxima per habitatge serà de fins a un 

import equivalent a 240 euros mensuals. 

Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer ajustada (la fixada per l’entitat 

adherida en atenció a les circumstàncies personals de la unitat de convivència de l’adjudicatari de 

l’habitatge per acord de la Mesa d’emergències) i la renda de lloguer objectiva (la que correspondria 

pagar d’acord amb els preus habituals i les característiques de l’habitatge), amb un import màxim 

mensual de 240 €. 

 

- El pagament d’aquestes quantitats resta subjecte a l'import màxim de la dotació pressupostària i no 

genera dret de continuïtat en l'assignació de finançament als beneficiaris. 

- En el supòsit que el nombre de sol·licituds superi l'import màxim de la dotació pressupostària, es 

procedirà a prorratejar l’import global del pressupost entre els diferents habitatges gestionats per les 

entitats locals adherides. 

 

Cinquè. Sistema d’Adhesió a l’Acord 

Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part 

del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials poden adherir-se a aquest Acord mitjançant 

la presentació a l’Agència del document d’adhesió de l’Annex 1, al qual s’adjuntarà la documentació que 

consta a l’Annex 2, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de recepció de la tramesa 

d’aquest Acord mitjançant l’EACAT. 

 

Sisè. Justificació 

 

Les aportacions a les entitats locals adherides es faran anualment, un cop justificades les actuacions 

objecte d’aquest Acord. 

 

La forma de justificació de la despesa s’haurà d’ajustar a les previsions contingudes al Decret legislatiu 

3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, i l’Ordre ECO/172/2015, reguladora de les diferents modalitats de justificació de 

subvencions, amb la presentació de la documentació relacionada a l’Annex 3, referida a cada habitatge 

gestionat, davant l’Agència de l’Habitatge de de Catalunya, abans del 31 de gener de 2022.      

 

Sete. Exclusió 

Queden exclosos d’aquest Acord els habitatges següents: 

- Habitatges que siguin titularitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

- Els contractes dels habitatges als que s’hagi aplicat les mesures previstes al Reial Decret-llei 
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front al COVID-19 i concretament les previstes a l’article 4 relatiu a 

l’aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendatari en cas de grans tenidors i 
empreses o entitats publiques d’habitatge. 
 

- Els habitatges els llogaters dels quals ja gaudeixin de les subvencions i les prestacions per al 
pagament del lloguer que l’Agència de l'Habitatge de Catalunya atorgui o, si és el cas, renovi, 
per al mateix any. 
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- Els habitatges que hagin rebut els ajuts que es concedeixen a les entitats adherides a la Xarxa 

d'Habitatges d'Inserció Social.                                                 

 

Novè. Protecció de dades i transparència 

1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà 

d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts vinculades a aquest Acord, 

estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la 

resta de normativa d’aplicació. 

2. Paral·lelament, les parts han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

El president de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya 

 

Annex 1 
 
Adhesió a l’Acord Marc per a l’Adhesió de les entitats que integren l’Administració local de 
Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat 
a polítiques socials 
 
Barcelona, 
 
En (nom del representant), en nom i representació de (nom de complert de l’entitat social/Ajuntament) 
segons (descripció de la documentació en virtut de la qual en té la representació) 
 
SOL·LICITA 
 
L’adhesió de (nom complert de l’entitat social/Ajuntament) a l’Acord Marc per a l’adhesió de les entitats 
que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons 
d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb expressa manifestació del compromís ineludible 
d’atendre i complir amb totes les obligacions derivades del referit Acord. 
 
Nom 
Càrrec 
Entitat 
 
 
Annex 2 
 
Documentació que cal adjuntar al document d’adhesió: 
 
- Certificat de la persona titular de la intervenció o secretaria-intervenció de l'ens local, del president/a 
de l'entitat pública o del òrgan de govern corresponent, d’acord amb el model facilitat per l’Agència, en 
què consti: 
 

-Les dades dels habitatges gestionats per l’ens local, pels quals sol·licita l’adhesió al present 
Acord  

 
-Que disposen de la documentació següent, que els òrgans competents de l’Agència de 

l'Habitatge de Catalunya podran sol·licitar per efectuar les comprovacions necessàries: 
 

 Els contractes d'arrendament o cessió d'ús. 
 Els rebuts de la renda del contracte d'arrendament o de la prestació del contracte de cessió 
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d'ús de l'habitatge. 
 La documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència 

 
- L'import de la renda o de la contraprestació que objectivament correspondria a aquell 
habitatge, sense ajustar-se als ingressos de la unitat de convivència. 

 
- Imprès normalitzat a nom de l'entitat sol·licitant amb les dades bancàries del compte en què s'ha de 
realitzar l’ingrés de les quantitats a abonar per l’Agència. 
 
 
Annex 3 
 
Documentació a aportar per les entitats locals adherits, per tal de justificar les actuacions objecte 

d’aquest Acord 
 
- Una declaració responsable de la persona titular de la intervenció o secretaria- intervenció de l'ens 

local, amb el contingut mínim següent: 

-Que l'import de la subvenció (identificació de l'actuació subvencionada) ha estat registrat en 

la comptabilitat. 

-Que la relació de despeses que s'adjunta a la declaració responsable (la renda o la 

contraprestació efectivament cobrada per l’ens local en relació a cadascun d’aquests 

habitatges pels quals s’ha adherit l’ens local) correspon a actuacions subvencionables, 

justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori equivalent, 

i que han estat efectuades i pagades dins dels terminis establerts en la convocatòria de la 

subvenció i les bases reguladores. 

-Que l'objecte subvencionat ha estat executat d'acord amb l’Acord Marc i la normativa 

aplicable. 

-Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada. 

-Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es troba a disposició 

de l’òrgan concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de 

Comptes. 
 

Documentació a aportar per les entitats públiques adherides, per tal de justificar les actuacions objecte 

d’aquest Acord: 

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte 

subvencionat, en què s'indiquin les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti: 

a)  Una relació classificada de les despeses, en relació a cadascun dels habitatges, amb la 

identificació del llogater, l'import de la renda, i la data d’emissió i, si s’escau, de pagament dels rebuts. 

b) Una declaració responsable amb el contingut mínim següent: 

- Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada. 

 

- Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de despesa tenen 

assignat un codi comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada. 

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 

subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les 
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despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o 

percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels òrgans condecents.” 

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

 


