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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 16 de desembre 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.  
 
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 

 

Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 
 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 

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

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida 
s’aprova per unanimitat dels presents.  
 
2. PRP 2021/1090 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.  
 

 
B)Expedient: 2436-295-2020 

Titular: L.R., G.R. 

Descripció:   PROJECTE D’EXECUCIÓ D’UN EDFICI PLURIFAMILIAR AMB 

LOCAL COMERCIAL, APARCAMENT I TRASTERS 

Pressupost: 306.689,95 € 

Emplaçament: FERRAN PUIG, 14 

Ref. cadastral: 4508202CG2140N0001PJ  
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B)Expedient: 2436-172-2021 

Titular: F.L., A.M. 

Descripció:   PROJECTE BASIC PER UN HABITATGE UNIFAMILIAR DE 

NOVA PLANTA 

Pressupost: 180.857,28€ 

Emplaçament: CARRER CENTRAL UA7 20-22 

Ref. cadastral: 4902387CG2140S0001KW 

 

*************************************************** 
 
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: 2410/217/2021  

Titular: R.A., G.E. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.000,00 € 

Emplaçament: CARRER TOSSAL BLANC, 36 

Ref. cadastral: 3601761CG2130S0002XX 

 
 

A)Expedient: 2410/219/2021  

Titular: S.LL., X. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 3.150,00 € 

Emplaçament: C/ St. Jaume 1D 

Ref. cadastral: 4600515CG2140S0001KW 

 
A)Expedient: 2410/220/2021  

Titular: R.A., A. 

Descripció:   REFORMA DE BAÑO Y COCINA 

Pressupost: 4.250,00 € 

Emplaçament: PL MANUEL BERTRAND, 18  3  1 

Ref. cadastral: 4509803CG2140N0007IM 

 
A)Expedient: 2410/222/2021  

Titular: P.B., J.R. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.365,13 € 

Emplaçament: AV. CANAL, 55 

Ref. cadastral: 4209703CG2140N0001XJ 

 
 

A)Expedient: 2410/234/2021  

Titular: M.M., A. 

Descripció:   CANVIAR LA CANALERA 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Pressupost: 3.820,00€ 

Emplaçament: Carrer DURAN I BAS, 14 

Ref. cadastral: 4512609CG2141S0001WL 

 
A)Expedient: 2410/238/2021  

Titular: R.A., M. 

Descripció:   RENOVACIÓ ENRAJOLATS I MOBILIARI DE BANY I 

ENRAJOLAT, FALS SOSTRE I PINTAT DE GARATGE 

Pressupost: 14.154,13 € 

Emplaçament: CARRER DEL TOSSAL BLACH 4 

Ref. cadastral: 3601747CG2130S0001KZ 

 
 

A)Expedient: 2410/242/2021  

Titular: G.G., A. 

Descripció:   ARRANJAMENT DE FAÇANA: REPICAT DE L’ARREBOSSAT DE 

FAÇANA PER EVITAR DESPRENIMENTS A LA VORERA 

Pressupost: 300 € 

Emplaçament: RONDA SANT PERE, 19 

Ref. cadastral: 5108216CG2150N 

 
 
 

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

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 

15.475,80€. 

 
 
3. PRP 2021/1022 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 

MANTENIMENT I ASSITÈNCIA TÈCNICA DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DRAG 

DISPOSITIU DE RECURSOS PER  AGENTS DE POLICIA. ANUALITAT 2022. 
 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de manteniment i assistència 
tècnica del Programa informàtic “DRAG” Dispositiu de Recursos per Agents de Policia, la 
llicència d’ús del qual va ser adquirida a l’empresa propietària del codi font DRAGLIC, SL 

durant l’exercici anterior, conjuntament amb la seva actualització i manteniment. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 

72000000-5 “Servicios TI: consultoria, desarrollo de software, Internet y apoyo”que estableix 

el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

 

L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent”. 
Vist el pressupost presentat per part de  DRAGCLIC amb el CIF B65001893, empresa que 

declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a 
executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS que té per objecte el 
MANTENIMENT I  L’ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DRAG 
DISPOSITIU DE RECURSOS PER AGENTS DE POLICIA.  
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR a favor de DRAGCLIC, SL amb el CIF: 
B65001893, en els termes i condicions que es detallen seguidament: 
 

 La retribució del contracte:  3.612,72 € (IVA inclòs). 
 

Preu servei manteniment i suport tècnic: 248,81 € IVA exclòs x 12 mesos = 2.985,72 € 
+ 21% IVA = 3.612,72 € (IVA inclòs). 

 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la 

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

 
 La durada de la prestació:  

 
La durada del contracte s’estableix pel termini de quatre mesos amb efectes des del dia 
01 de gener al 31 de desembre de 2022. 

El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a 
l’article 29.8 de la LCSP.  
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 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

 

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

 Formalització del contracte:  
 
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 

acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 

de la LCSP. 
 

Tercer. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en 
l’exercici pressupostari 2022. 
Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació 
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar-lo. 
 

Cinquè. 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. 
 

Sisè. 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. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

 
 

4. PRP 2021/1032 EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS 
DEL PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. ADJUDICACIÓ DEL LOT 3 I DECLARACIÓ DE 
LA LICITACIÓ DESERTA DELS LOTS 1, 2 I 4. 

 
Antecedents de fet: 
 
I. En la data 28/10/2021, la Junta de Govern Local va declarar desert per manca de 

licitadors el procediment d’alienació dels béns immobles patrimonials del Pla Parcial Sector 
SUB-11 que es descriuen a continuació, i va autoritzar una nova convocatòria, constituint 
cada una de les parcel·les un lot independent: 
 
LOT 1: 
Denominació: FINCA 1.2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

 
Inscripció Registral:  

Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185 Foli: 25; Finca 
número 10.737.  
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/049 

 
LOT 2: 

Denominació: FINCA 1.4/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  
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Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185 Foli 28; Finca 
número 10.738. 

Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/050 
 
LOT 3: 
Denominació: FINCA 1.5/1/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185; Foli: 31; Finca 

número 10.739. 

Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/051 
 
LOT 4:  
Denominació: FINCA 1.5/2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
 

Inscripció Registral:  

Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185; Foli: 34 Finca 
número 10.740. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/052 

 
Així mateix, es va acordar la reducció del 15% el tipus de licitació de cada lot i en 
conseqüència, determinar com a valor de taxació, l’import de DOS CENTS NORANTA-UN 

MIL SET CENTS DISSET AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO (291.717,13 €). Aquest preu 
no inclou l’IVA, conforme el següent desglossament: 
 

 Parcel.la Tipus de licitació  

LOT 1 1.2/01 99.794,08 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 2 1.4/01 62.628,99 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 3 1.5/1/01 65.604,76 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 4 1.5/2/01 63.689,30 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

II. La licitació es va publicar mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, 
obrint-se un termini de vint dies naturals per presentar ofertes, el qual va finalitzar el dia 
18/11/2021. 
 
III. Mitjançant el certificat emès per l’eina del Sobre Digital, va quedar acreditat que es van 

presentar les següents ofertes una vegada finalitzat el termini de presentació: 
 
Empresa                    Data        Hora         Registre d’entrada______________ 
GESTIÓ D’EMPRESES P I GRACIA, SL   18/11/2021   09:36:00        ENTRA-2021-14112 
LLEIPLA, SL                                                  18/11/2021   12:17:00         ENTRA-2021-14125 
 

IV. En la data 22/11/2021, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir a 
l’obertura dels “SOBRES DIGITALS A” i qualificar la documentació administrativa de les 

proposicions presentades en temps i forma amb el següent resultat: 
 
…//… 
LOT 1: FINCA 1.2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
No es presenta cap oferta. 

 
LOT 2: FINCA 1.4/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
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No es presenta cap oferta. 
 

LOT 3: FINCA 1.5/1/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
Sol·licitud núm. 1: GESTIÓ D’EMPRESES P I GRACIA, SL 

- Declaració responsable persona jurídica: NO la presenta 

- Resguard acreditatiu garantia prèvia: NO el presenta 

Sol.licitud núm. 2: LLEIPLA, SL 

- Declaració responsable persona jurídica: SI la presenta 

- Resguard acreditatiu garantia prèvia: SI el presenta 

LOT 4: FINCA 1.5/2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

No es presenta cap oferta. 
…//… 
 
Qualificada la documentació, la Mesa de contractació va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació la declaració del procediment d’alienació dels béns immobles patrimonials 
provinents de l’aprofitament mig del Pla Parcial Sector SUB-11 en relació als LOTS 1, 2 i 
4 desert. En segon lloc, va qualificar de no esmenable la manca de presentació de la 

documentació requerida a la clàusula 11 del Plec de les econòmico adminsitratives 
particulars, i en conseqüència, declarar exclosa del procés a la l’empresa GESTIÓ 
D’EMPRESES P I GRACIA, SL. Finalment, la Mesa va acordar declarar admesa al procés a 
l’empresa LLEIPLA, SL, atès que la mateixa declarava reunir els requisits previs per a 
participar en aquest procediment, així com la correcta signatura i identificació de la 

declaració i presentació de la garantia prèvia.  

 
V. En la mateixa sessió de data 22/11/2021, es reuneix novament la mesa per tal de 
realitzar l’obertura del SOBRE DIGITAL B presentat per l’empresa declarada admesa al 
procediment, LLEIPLA, SL, acordant la sol.licitud de l’emissió d’un informe jurídic que es 
pronunciés envers si es pot qualificar d’errada material el defecte observat en l’oferta 
econòmica proposada, i en consqüència, procedir a sol.licitar-ne l’esmena. 
 

VI. En la data 29/11/2021, la Mesa de contractació es va reunir novament i després de 
donar lectura a l’informe jurídic emès, va acordar ratificar-lo i en conseqüència, qualificar 
d’error material el que ha estat observat en l’oferta econòmica presentada per l’empresa 
participant LLEIPLA, SL i per tant, susceptible d’esmena, i en conseqüència, es va atorgar el 
termini de tres (3) dies hàbils a la mateixa, per tal de que dugués a terme, si escau, 
l’esmena de la mateixa sense que es pugués modificar, d’acord amb allò disposat a les 
clàusules 7.1 i 12 del plec de les econòmiques i administratives particulars. 

 
VI. En la data 2/12/2021, la Mesa de contractació es reuneix novament i, verificada la 

presentació de la documentació requerida per part de l’empresa LLEIPLA, SL, acorda 
considerar esmenada l’errada material observada en l’oferta econòmica i proposar a l’òrgan 
de contractació l’adjudicació del contracte a favor de la mateixa, en els termes següents: 
 
LOT 3: 

Denominació: FINCA 1.5/1/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 
Sol·licitud núm. 2: LLEIPLA, SL 
Oferta econòmica: 65.604,76 euros IVA exclòs 
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VII. En la data 2/12/2021, els serveis municipals competents requereixen a l’empresa 
proposada com a adjudicatària del contracte perquè presenti la documentació acreditativa a 

la que fa esment la clàusula 13 del plec, en el termini de deu dies hàbils a comptar des del 
següent al que hagi rebut el requeriment. 
 
VIII. En la data 6/10/2021 (NRE 2021/14903), ha tingut entrada en aquest Ajuntament la 
documentació requerida per part de l’empresa LLEIPLA, SL i qualificada la mateixa, es 
constata el compliment adequat del requeriment adequat.  
 

Fonaments de dret: 

 
Conforme diposa la clàusula 14 del plec de les econòmques i administratives particulars, 
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte la qual cosa ha de dur a terme 
dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 

facultats delegades pel Decret de l’alcaldia RESOL 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a 
proposta de la Regidoria de Finances, Seguretat ciutadana i Contractació, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. DECLARAR desert el procediment d’ALIENACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES 
PATRIMONIALS DE L’AM DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUB-11 en relació als LOTS 

1, 2 i 3. 
 
Segon. ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’ALIENACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES 
PATRIMONIALS DE L’AM DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUB-11 en relació al, LOT 3 
en els termes següents: 

 
Denominació: FINCA 1.5/1/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

Sol·licitud núm. 2: LLEIPLA, SL 
Oferta econòmica: 65.604,76 euros IVA exclòs 
 
Segon. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa LLEIPLA, SL fent-li, saber que, conforme 
s’estableix en la clàusula 15 del Plec de les econòmiques i administratives particulars, haurà 
d’abonar l’import de la compravenda en el termini màxim dels 15 dies posteriors a la 
notificació de l’adjudicació del contracte.  

 
Conforme allò previst a les Clàusules 15 a 20 del Plec de les econòmiques i administratives 
particulars, es comunica a l’adjudicatari el següent: 

 La venda es realitza en concepte de “cost cert”, per la qual cosa no hi cabrà cap tipus de 

reclamació per raó de les diferències de superfície, de condicions que puguin encarir els 
preus de les construccions, ni les possibles variacions del volum edificable que puguin 
sorgir com a conseqüència de l’aplicació del planejament vigent. Aquestes 

circumstàncies no constituiran motiu d’impugnació o resolució del contracte, ni 
reclamació econòmica. 

 
 Seran del càrrec de l’adjudicatari el pagament de les despeses següents: 

 
- Els impostos que procedeixin, derivats de la transmissió patrimonial.  
- L’escriptura pública mitjançant la qual es formalitzi la venda. 
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 El contracte es formalitzarà, en un termini màxim de seixanta (60) dies hàbils, a 

comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació, en Escriptura pública, 

aplicant-se les Normes establertes per a la compravenda, i el bé immoble que s’alieni 
s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat, així com reflectir-se en l’Inventari 
General de Béns.  
 

 Un cop formalitzada l’escriptura, s’iniciaran els tràmits per retornar a l’adjudicatari, la 
garantia prèvia del 3% del preu de licitació. 

 

 L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent el coneixement de les 
qüestions que es susciten en relació amb la preparació i adjudicació d’aquest contracte.  

 
 L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que 

sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 
 
Cinquè. Publicar al Perfil del contractant l’acord d’adjudicació del contracte, conforme 
estableix la clàusula 14 del ple de les econòmiques i administratives particulars. 
 
Sisè. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i especialment per a 
què, assistit pel Secretari de l’Ajuntament, formalitzi l’adjudicació definitiva mitjançant 

l’atorgament d’escriptura pública davant Notari.” 
 
5. PRP 2021/1062 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT: 

LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ 
DE L’ESDEVENIMENT “CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER 
MOLLERUSSA 2021”. 

 

L’objecte de la present contractació és el subministrament, muntatge i desmuntatge de 
l’equip de sonorització i il·luminació per a l’esdeveniment del “Concurs Nacional de Vestits de 
Paper de Mollerussa de l’any 2021”.   
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord 
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la 

Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
38652000-0 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 

euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 

els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
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Efectuades les consultes pertinents, per part dels serveis tècnics competents s’ha considerat 
que la millor oferta és la presentada per part de l’empresa ALDOMÀ I RAFART, SL amb el CIF 

B25445990, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional 
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 
131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com 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 de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, 

per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte 
LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE 
L’ESDEVENIMENT “CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER MOLLERUSSA 
2021”. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a 
càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC220210013115. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR a favor de ALDOMÀ I RAFART, S.L. amb el CIF 
B25445990,  en els termes i condicions que es detallen seguidament: 
 
 Preu del contracte: 9.075,00 € (IVA inclòs). 
 

El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte i, 
en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.  
 

 Termini d’execució: 
 

L’execució del contracte es realitzarà el dia 17 de desembre de 2021. 
 

 
 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

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

 Formalització del contracte:  

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

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

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

als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
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6. PRP 2021/1078 COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS 

(EXP.1180/1997 (2544-41-2021)). 

 
En data 29 de novembre de 2021 el Sr. B.S., F. comunica el cessament de l’exercici 
d’activitats a l’establiment del carrer de Domènec Cardenal, 54, local 2 i demana la baixa i 
deixar sense efecte l’expedient d’obertura d’establiment. 
 
En data 17 d’abril de 1997, la Comissió de Govern va donar la conformitat a l’exercici de 
l’activitat al local esmentat per a la venda al detall de pintures, vernissos i articles de 

decoració. 

 
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 31 d’octubre de 2021, següent: 
 

Número: 1180/1997 (2544-41-2021) 
Titular: B.S., F. 
Denominació: venda al detall de pintures, vernissos i articles de decoració 
Emplaçament: C/ Domènec Cardenal, 54, local 2 
Referència cadastral: 4505309CG2140N0003KL 
 

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns. 
 
7. PRP 2021/1079 COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS 

(EXP.1405/2001-0502/2000 (2553-11-2021)). 
 

En data 7 de desembre de 2021 el Sr. F.A., R. comunica el cessament de l’exercici 
d’activitats a l’establiment de l’Avinguda de Jaume I, 2 i demana la baixa i deixar sense 
efecte l’expedient d’obertura d’establiment. 
 
En data 5 d’abril de 2001, la Comissió de Govern va donar la conformitat a l’exercici de 
l’activitat al local esmentat per a taller de reparació, exposició i venda de motocicletes. 
 

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 31 de març de 2021, següent: 
 
Número: 1405/2001-0502/2000 (2553-11-2021) 

Titular: F.A., R. 
Denominació: taller de reparació, exposició i venda de motocicletes 

Emplaçament: Avinguda de Jaume I, 2 (Ps. La Salle, 1) 
Referència cadastral: 4210507CG2141S0001JL 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns. 
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8. PRP 2021/1085 COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM.: 

2544-1-2020. DESCRIPCIÓ: GIMNÀS DE CROSS TRAINING I JUDO. 

EMPLAÇAMENT: CARRER DE FERRER I BUSQUETS, 99, LOCAL.  
 
Atès la comunicació d’activitat presentada pel Sr. M.D., D., per a l’exercici de l’activitat de 
gimnàs de cross training i judo al carrer de Ferrer i Busquets, 99, local. 
 
Vistos els informes incorporats a l’expedient, 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 Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres 

presents, ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent: 
 
Número d’expedient: 2544-1-2020 
Titular: M.D., D. 

Denominació: gimnàs de cross training i judo 
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 99, local 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns. 

 
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL  

 

TITULAR:               M.D., D.        

ACTIVITAT:          GIMNÀS DE CROSS TRAINING I JUDO 

EMPLAÇAMENT:    C/ Ferrer I Busquets, 99   Mollerussa 
EXPEDIENT:          2544-1-2020   

 

NOVA ACTIVITAT  X          MODIFICACIÓ               CANVI DE NOM               

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 9 de desembre de 2021 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera  
municipal, vista  la documentació presentada referida a l’expedient 2544-1-2020  tramitat 
en règim de comunicació. 
Es comprova favorablement el projecte redactat per Eugeni Aparicio Tudela visat 
2020/00138 de 15.01.2020, així com la certificació  tècnica signada pel mateix tècnic visada 

amb núm. 2020/00142 de 15.01.2020. 
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 18.02.2020 de caràcter favorable.  
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT d’acord amb les següents prescripcions: 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions: 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en 

dB(A) 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

60 60 50 
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- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions: 

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 

residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25  

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

    
- No s’autoritza la instal·lació d’equips reproductors de so d’acord amb el projecte 

tècnic presentat. En el cas que s’instal·lin caldrà presentar justificació de 

compliment de l’OOMM de sorolls. 
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions, caldrà fer controls 

periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les 
mesures correctores que siguin necessàries. 

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 

37/2003 del Ruido. 
- Residus: Paper, cartró, plàstic i altres residus municipals: domèstics a 

contenidors de recollida selectiva municipal. 
- Aigües residuals: domèstiques: a clavegueram municipal. 
- Correcta ventilació de l’establiment d’acord amb la normativa vigent. 
- La ocupació  màxima de l’establiment serà de 25 persones. 
- Inscripció al Registre d’entitats esportives, gestionat per la Secretaria general 

de l’esport, en cas que s’escaigui.  
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions elèctrica, 

climatització, etc. gestionat per l’Oficina de gestió empresarial del Departament 
d’Empresa i Ocupació. Caldrà realitzar els controls periòdics preceptius. 

- Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.    
 
 

9. PRP 2021/1086 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-5-
2021. DESCRIPCIÓ: BAR MUSICAL. EMPLAÇAMENT: C/ NAVARRA, 3, LOCAL. 

 

En data 8 de juliol de 2021, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de 
l’activitat de bar musical, al carrer de Navarra, 3, local. 

 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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 Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 
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Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent: 
 

Número d’expedient: 2575-5-2021 
Titular: M., L.V. 
Denominació: bar musical (canvi de nom) 
Emplaçament: C/ Navarra, 3, local 
 
Segon. Donar de baixa l’expedient 2575-9-2019, de l’anterior titular de l’activitat de bar 
musical. 

 

Tercer. Donar de baixar l’expedient 2566-4-2021, de l’ampliació de l’activitat de bar i bar 
musical. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Cinquè. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  

 
“INFORME RESOLUCIÓ 

TITULAR:                   M., L.V.             

ACTIVITAT:               BAR MUSICAL       
EMPLAÇAMENT:         C/ Navarra núm. 3  Mollerussa 
ANTERIOR TITULAR: L., S. (exp. 2575-9-2019) 
EXPEDIENT:               2575-5-2021 i 2566-4-2021   

 

NOVA ACTIVITAT              MODIFICACIÓ   X                 CANVI DE NOM  X            

 

En el T.M. de Mollerussa, el dia 9 de desembre de 2021 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 

municipal, atesa la documentació presentada i l’acta de comprovació de data recent referida 
a la llicència municipal 2575-5-2021 de canvi de nom i  modificació no substancial de la 
llicència concedida a nom de Shahid Latif (exp. 2575-9-2019).  
  
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels 
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la 

subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o 
l’autorització per a l’exercici de l’activitat. 
 
Atesa la certificació tècnica d’instal·lació d’una doble porta d’entrada a l’establiment signada 
per Jose Maria Serveto Figueras en data 30.11.2021.  
 
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre 

Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries, condicionat a l’acta d’inspecció favorable emesa 
per l’Agència de Protecció de la Salut. 
 

Atesa la certificació tècnica d’instal·lació, regulació i precintat de l’equip limitador 
enregistrador dels equips reproductors de so de l’establiment, signada per Ramon Grau 
Lanau en data 22/08/2021. 
 

-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:  
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- BAR MUSICAL: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de 
bar, amb ambientació musical reproduïda o produïda en directe, amb els límits 

que determini la normativa específica sobre contaminació acústica, i no disposa 
de pista de ball o espai assimilable.  

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:  
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 

segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 

Valors límit d’immissió en 
dB(A) 
 

Ld(7 h – 21 

h) 

Le(21 h – 23 

h) 

Ln(23 h – 7 

h) 

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 

existents 

60 60 50 

- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior  
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:  

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 

h) 
Le(21 h – 23 

h) 
Ln(23 h – 7 

h) 

Habitatge o ús 

residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25* 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos professionals 35 35 35 

Oficines  40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25 * 

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, audició 
i exposició 

30 30 30 

  *Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A) 
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls 

periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per verificar el 
funcionament del limitador enregistrador de so i aplicar les mesures correctores 
que siguin necessàries, entre les quals serà preceptiva la revisió de la 
insonorització general de l’establiment. Les portes de sortida han d’ajustar 

perfectament i tenir un sistema de motlles de retorn que eviti que es quedin 
obertes.  

- Caldrà deixar fora de funcionament la caixa de ventilació centrífuga mentre no 

es solucioni el problema de sorolls, atès que ja es disposa d’un sistema de 
ventilació alternatiu a façana de l’establiment. 

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 
37/2003 del Ruido. 

- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

- Gestió de residus: 
- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de 

recollida selectiva. 
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 

- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 
tècnic. 

- Cal posar un punt d’enllumenat d’emergència a la porta interior de sortida del 
local i posar maneta d’obertura. 

- Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en 

situacions de risc. 

-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte 

tècnic. 
- Es disposarà de farmaciola amb els materials i equips adequats per a primeres 

cures, malaltia o crisi sobtada. 
- Compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.  

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS: 
- D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es 

regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i 
de les activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a 
partir  de les 12:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, 
perllongable mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant 

horaris especials en períodes de vacances i en determinades festivitats. 
- Aforament màxim permès de l’establiment: 47 persones. 
- Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.  
- Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles 

públics  i activitats recreatives. 

- Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 

d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives: .  

- Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les 
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010. 

- Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 
112/2010.   

- Disposició de fulls de reclamacions. 

- Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria 
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament 
d’alcohol als menors d’edat. 

- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb 
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, etc. 

- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.   
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4 

ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM  REALITZADA. 
 
 
10. PRP 2021/1098 SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DE REACTIVACIÓ 

ECONÒMICA A MOLLERUSSA. EXERCICI 2021. PROJECTE: REACTIVEM 

MOLLERUSSA. RESOLUCIÓ. 
 
Antecedents: 
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I. En la data 27 de maig de 2021 el Ple de la corporació va aprovar inicialment les Bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per activitats de reactivació econòmica a 
Mollerussa. Exercici 2021. Projecte: Reactivem Mollerussa i es van publicar al BOP de Lleida 
núm. 106 de 3 de juny de 2021.  
 
II. En data 29 de juliol de 2021 la Junta de Govern va aprovar-ne la convocatòria, què es va 
publicar al BOP núm. 149 de 4 d’agost de 2021. 
 

III. Per Decret d’Alcaldia 2021/1678 de 10 de setembre de 2021 es va aprovar l’ampliació 

de termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions fins al dia 29 de setembre de 
2021. 
 
IV. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i d’esmena dels diversos requeriments. 
La Comissió de Valoració reunida en dues sessions els dies 9 i 26 de novembre de 2021 ha 
aixecat acta amb l’objecte de valorar les sol·licituds, havent examinant la documentació de 

les sol·licituds presentades, d’acord amb l’article 8 de les bases reguladores de les 
subvencions publicades al BOP de Lleida núm. 106, de 3 de juny de 2021, i les esmenes dels 
diversos requeriments realitzats d’acord amb el mateix article. Així com els objectes 
subvencionables d’acord amb l’article 1 de les bases i les quanties a atorgar d’acord amb 
l’article 4 de la convocatòria. 
 

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de les actes de la Comissió de Valoració, 
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 Regidora d’acció social i comunitària, 
ciutadania i infància es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. ATORGAR la subvenció als expedients que es relacionen en el document Annex 1 i 
condicionar-lo a la justificació econòmica prevista a l’article 12 de les bases i 9 de la 

convocatòria i al compliment de les obligacions previstes a l’article 7 de les bases. 
 
Segon. DENEGAR als expedients que es relacionen en el document Annex 2, la condició de 
beneficiaris, per no coincidir amb l’objecte de les línies d’actuació previst a l’article 1 de  les 
Bases reguladores. 
 
Tercer. TENIR PER DESISTIDES les sol·licituds dels expedients que es relacionen en el 

document Annex 3, per incompliment dels requisits establerts a l’article 8 de les Bases 
reguladores. 
 
Quart. TENIR PER RENÚNCIADES les sol·licituds dels expedients que es relacionen en el 
document Annex 4.  
 

Cinquè. Publicar al tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollerussa el present 
acord. 

 
Sisè. Notificar el present acord a les persones interessades i comunicar-lo a la regidoria 
d’acció social i comunitària, ciutadania i infància i a l’àrea econòmica als efectes oportuns. 
 

ANNEX 1 

 
Sol·licituds amb proposta d’atorgament de la subvenció: 
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Núm. Expedient Línia d'actuació 
Quantia a atorgar (sense 

IVA) 

2244-26-2021  Línia 2 2.000,00 € 

2244-31-2021  Línia 2 1.500,00 € 

2244-34-2021  Línia 3 1.059,03 € 

2244-35-2021  Línia 3 1.724,00 € 

2244-38-2021  Línia 2 2.000,00 € 

2244-42-2021  Línia 3 1.150,59 € 

2244-44-2021  Línia 2 711,52 € 

2244-46-2021  Línia 3 1.500,00 € 

2244-47-2021  Línia 3 1.500,00 € 

2244-48-2021  Línia 3 1.500,00 € 

2244-50-2021 Línia 2 1.003,24 € 

2244-52-2021 Línia 1 i 3 4.500,00 € 

 
 

ANNEX 2 
 

Sol·licituds amb proposta de denegació de la subvenció: 

Núm. Expedient Línia d'actuació Motiu 

2244-45-2021  Línia 3 
La despesa acreditada en la sol·licitud no 
correspon a cap dels objectes previstos a l'article 
1 de les bases 

 
ANNEX 3 

 
Tenir per desistides les següents sol·licituds: 

 

Núm. Expedient Línia d'actuació Motiu Desistiment 
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2244-22-2021  Línia 3 

No s'ha aportat la documentació requerida dins el 
termini previst 

2244-23-2021  Línia 3 

2244-36-2021  Línia 3 

 

 
 

ANNEX 4 
 

Tenir per renunciades les següents sol·licituds: 
 

Núm. Expedient Línia d'actuació 

2244-33-2021  Línia 2 

2244-51-2021 Línia 3 

 

 

11. PRP 2021/1080 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES 

PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE NADAL 2021  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, en què demana 
autorització per posar nadales a la megafonia dels carrers i les places del centre de la ciutat 
el dissabte 11 de desembre, de les 10h fins a les 14h i de les 16h a les 19h, amb motiu del 

Mercat de Santa Llúcia, i també des del dia 18 de desembre fins al 4 de gener de 2022, de 
les 10h fins a les 13h i de les 17h fins a les 20h, excepte els diumenges i festius, amb motiu 
de la Campanya de Nadal 2021. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 15.11.2021 i d’acord amb l’informe de la 

regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial posar nadales a la megafonia dels carrers i les 
places del centre de la ciutat el dissabte 11 de desembre, de les 10h fins a les 14h i de les 
16h a les 19h, amb motiu del Mercat de Santa Llúcia, i també des del dia 18 de desembre 

fins al 4 de gener de 2022, de les 10h fins a les 13h i de les 17h fins a les 20h, excepte els 

diumenges i festius, amb motiu de la Campanya de Nadal 2021. 
 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS  
 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en 

especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 
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(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i 

festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que 
afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 

 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 ni per l’ús que es faci del 
material facilitat. 
 
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 aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 

12. PRP 2021/1091 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD  D’UN ESPAI A L’ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA.  PER 
PART  DEL GRUP INTERAMPA. EXPEDIENT 1599- 275-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.M., J., en representació de InterAMPA  de 

Mollerussa, en què demana un espai a l’Escola les Arrels els dies 23,24,27,28,29,30 i 31 de 
desembre de 2021 i 3,4,5 i 7 de gener de 2022 des de les 08:30 i fins les 13:00h, per dur a 
terme “Lo Casalet de Nadal” per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys durant el període de 

vacances escolars de Nadal,  amb servei d’acollida per a les famílies que ho sol·licitin. 
 
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 Grup InterAMPA de Mollerussa, la utilització de l’espai de l’Escola Les 

Arrels els dies sol·licitats, des de les 08:30 i fins les 13:00h, 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,  
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 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 
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. 
 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin publicar les diferents Administracions 
Públiques en relació el COVID-19.  
Complir CRITERIS PER A DESENVOLUPAR LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE EN EL MARC DE 
LA PANDÈMIA PER COVID-19 actualitzat  
en data 19 d’abril de 2021, el qual s’adjunta. Referència normativa en RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 
7 de desembre: 
 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Disposar de gel hidroalcohòlic a l’entrada de classe i control de temperatura. 
-Mascareta obligatòria. 
-La sala es ventilarà sovint 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

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

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

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

l’execució del previst en aquest acord. 

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

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

municipals competents als efectes oportuns. 

13. PRP 2021/1083 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 
19 DE DESEMBRE DE 2021 DES DE LES 08:00 I FINS LES 15:00H. PER PART  
DE L’ASSOCIACIÓ AMIC MOLLERUSSA I CULTURA. EXPEDIENT 1599-280-
2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.J., R., en representació de l’Associació 

A2mic, en què demana autorització per utilitzar la Plaça de l’Ajuntament el dia 19 de 
desembre de 2021 des de les 8:00 i fins les 15:00h, per dur a terme diferents activitats 
realitzades per associacions, entitats i escoles, per la Marató de TV3. 

 
També sol·licita: 1 escenari, 2 punts de llum, 40 taules i 2 gàbies de 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, 
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 Culturals, 
 Artístiques,  

 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Associació Amic Mollerussa i Cultura, disposar de la Plaça de 

l’Ajuntament el dia 19 de desembre de 2021 des de les 08:00 i fins les 15:00h, per a 

l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 
 
 1 escenari. 
 2 punts de llum 

 40 taules 
 2 gàbies de cadires 
 
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 

-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 respectar el metre i mig de seguretat entre 
persones no convivents.  
-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades 
-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
-El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la distància de 

seguretat.  
 
-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. A dia de la 
signatura en vigor les restriccions del la RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre. 
 
-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 
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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 2021/1024 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL 
DIA 29 DE GENER DE 2022 . PER PART DE LA FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA DE 
L’INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI. EXPEDIENT 1599- 272-
2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.E., A., en representació de la Fundació Pia 
Autònoma de l’institut Pere Tarrés d’educació en l’esplai, en què demana poder disposar de 

la sala del teatre l’Amistat el dia 29 de gener de 2022 des de les 09:00 i fins a les 19:00h, 
per dur a terme una Assemblea General Ordinària. 
 
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 Fundació Pia Autònoma de l’Institut Pere Tarrés d’educació en 
l’esplai, disposar de la sala del Teatre l’Amistat el dia 29 de gener 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. 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

 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. 

 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 
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-Compliment RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre  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. 
-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. 

15. PRP 2021/1033 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD  D’UN ESPAI AL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN. PER 
PART  DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CANCER. EXPEDIENT 1599- 
282-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., E., en representació de l’Associació 

Espanyola contra el càncer, en què demana un espai al Casal Municipal de la gent gran un 
dimecres al mes en horari de matí, des de gener i fins a juny de 2022, per dur a terme 
l’atenció individual dels nostres usuaris. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 

següents: 
 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 

 Altres similars de caràcter social. 
 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola contra el càncer, la utilització d’un espai al Casal 
Municipal de la gent gran des de gener i fins a juny de 2022, per a l’activitat descrita. 
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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 
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. 
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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/3512/2021, de 25 de novembre  i de les futures modificacions normatives 
que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 

-Tenir localitzada una farmaciola 
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc 
-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. 

16. PRP 2021/1064 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-51-2021 

 

Examinada la sol·licitud presentada per C.P., J.M. per a obtenir una targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat. 

En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 

criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 

discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 

reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 

Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 

i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 

l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

Titular: C.P., J.M. 

Núm. targeta:   

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  8/2022 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
17. PRP 2021/1067 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-52-2021 
 

Examinada la sol·licitud presentada per M.G., J. per a obtenir una targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat. 

En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 

criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 

discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 

reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 

Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 

i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 

l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

Titular: M.G., J. 

Núm. targeta:   

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  1/2027 
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
18. PRP 2021/ 1071 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-50-2021 
 
Examinada la sol·licitud presentada per N.A., S. per a obtenir una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat. 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 

criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 

discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 

reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 

Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 

i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 

l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

Titular: N.A., S. 

Núm. targeta:   

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  5/2026 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

19. PRP 2021/ 1089 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 24, 25 I 26 DE GENER DE 2022. PER A 
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT 1599- 
292-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Montserrat Llorenç Gabande 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 24, 25 i 26 de gener de 2022, per a 
ubicació de  la unitat mòbil del programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei 
Català de la Salut. 

 
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: 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
 

 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 24, 25 i 26 de gener de 2022. 
 
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 

-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 anitcovid. 

-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. 

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

municipals competents als efectes oportuns. 
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20. PRP 2021/816 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS i VENCIMENT 
DE TRIENNIS  

 
Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els 
serveis prestats a la Sra. C.M., J., la qual figura com a personal funcionari interní al lloc de 
treball següent: 
 
FUNCIONÀRIA 
A- ESCALA D’ADSCRIPCIÓ : ADMINISTRACIÓ GENERAL  
B- SUBESCALA ADMINISTRATIVA: GRUP C; SUBGRUP C-2 
N  Unitat        Denominació del Lloc       Subgrup    CD        Titular RLT                  Modalitat Adscripció  Obs.           

037  Intervenció   Auxiliar Ad. Comptab.      C2             14    05      C.M., J.     (FI) (1) 

 
Segons consta en els informes lliurats al respecte, i en aplicació del que s’estableix a la Llei 
70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’administració (article 
1.2) i Reial Decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior, 

procedeix el reconeixement de serveis prestats a l’ Ajuntament de Mollerussa. 
 
Per la qual cosa i atenent l’acreditació fefaent dels serveis realitzats, la Junta de Govern  
ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. C.M., J. el reconeixement dels serveis prestats (RSP) 
a l’Ajuntament de Mollerussa.  

 
Ajuntament de Mollerussa 5 anys,  11 mesos,   1 dies (C2) 
Antiguitat acumulada: 5 anys,  11 mesos,  1 dies (fins a 02/12/2021) 
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 01/01/2016 
Total triennis perfets: 1 

Data d’efectes: 01/01/2016 

Venciment 1r. trienni:  01/01/2019 subgrup C2 
Venciment 2n. trienni: 01/01/2022 subgrup C2 
 
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes, 
tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva. 
 
Tercer. Reconèixer el venciment dels triennis amb efectes retroactius a la nòmina 

corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als 
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents. 
 
 

21. PRP 2021/1073 RECONEIXEMENT  5È TRIENNI AL Sr. V.R., R. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è trienni a favor del Sr. 

V.R., R. membre de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Mollerussa, que 
ocupa el lloc de treball de sobreestant, Grup C, subgrup C1 (ref. 054), amb efectes des del 
dia 11 de desembre de 2021. 
 

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. V.R., R., membre de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Mollerussa, categoria laboral sobreestant, ref. 54, un trienni del Grup C, 

subgrup C1 (5è. d’ordre), des del dia 11 de desembre de 2021 i amb efectes econòmics des 
del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  

 

 
22. PRP 2021/1074 RECONEIXEMENT  DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. T.G., S. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra. 
T.G., S. membre de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Mollerussa, que 
ocupa el lloc de treball d’aux. administrativa, Grup C, subgrup C2 (ref. 070), amb efectes 

des del dia 18 de desembre de 2021. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. T.G., S., membre de la plantilla de personal laboral 
de l’Ajuntament de Mollerussa,  categoria laboral aux. administrativa, ref. 070, un trienni del 

Grup C, subgrup C2 (5è. d’ordre), des del dia 18 de desembre de 2021 i amb efectes 
econòmics des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  
 

23. PRP 2021/1082 INDEMNITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA AL TRIBUNAL DE 
SELECCIÓ PER COBRIR UNA VACANT D’ARQUITECTE/A SUPERIOR DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT: 1458-24-2021 

 
Finalitzat el procés de selecció per cobrir una vacant d’arquitecte/a superior a l’Ajuntament 

de Mollerussa, bases aprovades per resolució de l’Alcaldia 2021/550 de 25 de març i 

publicades al BOP núm. 61 de 30/03/2021. 

Donant compliment al Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó 
del servei que és d’aplicació al personal de les administracions locals. 
 
Atès que l’article 29 de l’esmentat Real Decret detalla que: “Se abonarán asistencias a los 

miembros de los tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de 
personal o de las pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o 
para la realización de actividades, siempre que dichos procesos de selección conlleven la 
realización de ejercicios escritos u orales, así como a los colaboradores técnicos, 
administrativos y de servicios de dichos órganos.” 

 
Atès que l’art. 30 regula les assistències dels membres de tribunals i concursos en tres 

categories per ordre de categoria d’accés: 
 
a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal 
laboral asimilables.  
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b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías de 
personal laboral asimilables. 

c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y E o categorías de 
personal laboral asimilables. 
 
Tenint en consideració les quanties fixades en l’annex IV de l’esmentada normativa que en 
la categoria tercera pugen les quantitats de: 
 

  
Cuantías en euros 

Asistencia 

Categoría primera:   

Presidente y Secretario 45,89 

Vocales 42,83 

 

Considerant que la mateixa normativa en l’article 27 literalment diu: “Las percepciones 
correspondientes a las asistencias reguladas en este artículo serán compatibles con las 
dietas que puedan corresponder a los que para la asistencia o concurrencia se desplacen de 
su residencia oficial.” 
 
Atenent que les assistències al Tribunal en aquest procés de selecció han estat les següents: 

SESSIO KM  CÒMPUT   NOM I COGNOM______________ 
85,66€ + 19€  = 104,44€  a favor  d’ S.G., I.    (VOCAL) 

85,66€ + 29,64€  = 115,30€  a favor de  P.G., S.         (VOCAL) 

TOTAL 219,74 € 
 
D’acord amb els informes facilitats per l’àrea de RRHH, la Junta de Govern, en desplegament 
de les facultat conferides mitjançant RES2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
 

PRIMER. Concedir les indemnitzacions per assistència al Tribunal de Selecció sol·licitades a 
les membres vocals assistents al procés de selecció que consisteixen en dues sessions i 
dietes de quilometratge (anada i tornada) 
 
SEGON. Aprovar, disposar i reconèixer la quantitat de 219,74 euros en concepte 
d'indemnització per assistència a Tribunal de Selecció. 
 

TERCER. Ordenar el pagament següent: 
 
 
SESSIO KM  CÒMPUT   NOM I COGNOM______________ 
85,66€ + 19€  = 104,44€  a favor  d’ S.G., I.    (VOCAL) 

85,66€ + 29,64€  = 115,30€  a favor de  P.G., S.         (VOCAL) 

 
En concepte d'indemnització per assistència al Tribunal de Selecció i dietes de 
quilometratge.  
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QUART. Comunicar el present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar les 
anotacions comptables corresponents a la present ordenació de pagaments i a fi que es faci 

efectiu el pagament ordenat. 
 
24. PRP 2021/1084 APLICACIÓ ÍNDEX PL-02 DE COMPLEMENT ESPECÍFIC. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
- Llei 30/1984, de 2 de agosto, de mesures per a la reforma de la Funció Pública. 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
- Reial Decret 861/1986, de 25 de abril, pel qual s’estableix el règim de  retribucions dels 

funcionaris d’Administració Local. 
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. 
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el refós en un Text  únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents en Catalunya en matèria de funció 

pública. 
- Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris 

en pràctiques. 
- Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i 

mobilitat de les policies locals. 
 

ANTECEDENTS 
 
El Ple de la Corporació va aprovar en sessió de 01-12-2016 una nova indexació del 
complement específic de la Policia Local. Amb efectes 01-01-2017. Els índex són els 
següents (amb indicació del Lloc de Treball): 

 
Índex CE PL (2017) Lloc treball 

 CE PL 01 Agent Interí PL 
 CE PL 02 Agent PL 
 CE PL 03 Caporal PL 
 CE PL 04 Sergent PL 
 CE PL 05 Sotsinspector PL i Inspector PL 
 
Amb data 01 d’abril de 2021 l’agent de la Policia Local de Mollerussa, Sr. Marc Feixas Perera 

amb núm. de RLT 014, va prendre possessió com a FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES, per haver 
superat el Curs  bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya. 
 
El Cap de la Policia Local de Mollerussa, amb data 05-11-2021 va emetre informe favorable 
vers la incorporació com Agent en pràctiques a la plantilla del cos policial amb efectes 04-
10-2021. Amb l’aplicació de les retribucions econòmiques que corresponen per la seva 

situació.  
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
La superació del citat curs facultarà el candidat a l’inici de la fase  pràctica. 
 
Respecte el Règim retributiu, si el candidat  supera el Curs Selectiu, i mentre duri la fase 

pràctica de dotze mesos (que es realitzarà al Cos de la Policia Local de Mollerussa), al Sr. 
Marc Feixas Perera li serà d’aplicació el Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es 
fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=63415
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Aquest precepte estableix (Article 1, paràgraf segon)  que si les pràctiques es realitzen 

desenvolupant un lloc de treball, com es el cas de l’Ajuntament de Mollerussa, l’import 
s’incrementarà amb les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc de treball 
 
És a dir, que el complement específic serà el corresponent a l’índex 18,  actualment Índex 
CE PL 02. A més dels triennis, en els termes exposats anteriorment.  
 
I, si s’escau, amb efectes retroactius a la data d’inici del període de pràctiques.  

 

Als agents de policia en règim funcionaris en pràctiques, en el moment que iniciïn al curs 
selectiu se’ls interromprà el reconeixement de serveis als efectes de perfeccionament de 
triennis i es reiniciarà al moment que esdevingui el nomenament i presa de possessió com a 
agent de la Policia Local en règim jurídic de funcionari de carrera. La no superació del curs 
bàsic o del període de pràctiques, suposarà la declaració de NO APTE, i per tant l’exclusió del 
procés selectiu. De donar-se el cas, el reconeixement de serveis previs a l’Ajuntament de 

Mollerussa es tancaria a la data d’ingrés a l’Escola de Policia de Catalunya. 
 
Atès l’informe jurídic de data 3 de desembre de 2021, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents: 
 
Primer. Aplicar a les retribucions de l’Agent de Policia Local de Mollerussa Sr. Marc Feixas 

Perera l’índex de complement específic PL 02 . 
 
Segon.  Els efectes econòmics seran des de 04-10-2021, data de la seva reincorporació a la 
plantilla del cos de policia local. 
 

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat amb l’oferiment dels recursos legalment 
previstos i als departaments oportuns. 

 
25. PRP 2021/1038 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA 

UTILITZACIÓ TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE 
VEHICLES. EXPEDIENT 1592-6-2021  

 

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 

fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament 

que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 

diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que 

aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella 

finalitat. 

 

Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre el dia 1 de 

gener i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals. 

 

El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i 

la taxa de clavegueram que graven la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses, 

impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un any, s’abonarà la part proporcional. 
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Atès que els solars ubicats al Cr. Acadèmia 15-17-19, amb referències cadastrals 

4409105CG2140N0001MJ-4409104CG2140N0001FJ-4409103CG2140N0001TJ, propietat de 

C.F., R.M. (40784223W), representada en aquest acte per Q.B., J.M. (40655216W), es vol 

destinar a aparcament públic de vehicles. 

 

Atès que en data 23 de gener de 2015 es va signar un conveni per la mateixa finalitat. 

 

En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Denunciar el conveni signat amb data 23 de gener de 2015 amb Ramona 

Montserrat Carrera Felip per la utilització temporal del solar. 

 

Segon.- Aprovar el contracte d’arrendament del solar per a la utilització temporal per a 

destinar-lo a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb Q.B., J.M. (40655216W), en 

representació de C.F., R.M. (40784223W), propietària dels solars ubicats al Cr. Acadèmia 

15-17-19, amb referències cadastrals 4409105CG2140N0001MJ-4409104CG2140N0001FJ-

4409103CG2140N0001TJ. 

 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Mollerussa, els documents que integren el contracte. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.  

 

Cinquè.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR  
 

PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT 
PÚBLIC DE VEHICLES 
 
 
A la ciutat de Mollerussa, ___________________. 
 
 
REUNITS: 

 

D’una part, el senyor Q.B., J.M., major d’edat, amb DNI *********, domiciliat al C/ 

******de ****** (*****) en representació de C.F., R.M., com a PROPIETARIA i 

ARRENDADORA. 

 

D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de 

Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari 

accidental de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS. 

 

INTERVENEN: 
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Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la 

plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,  

 

EXPOSEN: 

 

La senyora C.F., R.M., representada per Q.B., J.M., és propietària del solars ubicats al Cr. 
Acadèmia 15-17-19, amb referències cadastrals 4409105CG2140N0001MJ-
4409104CG2140N0001FJ-4409103CG2140N0001TJ i gravats pels tributs i quanties 

següents: 
 
Solar             Referència cadastral            IBI 2021 CLA 2021       
Cr. Acadèmia 15             4409105CG2140N0001MJ          138,99      7,82 
Cr. Acadèmia 17             4409104CG2140N0001FJ           119,70      6,73 
Cr. Acadèmia 19             4409103CG2140N0001TJ           284,16     15,98 
                                                                                          -----------          --------- 

           542,85             30,53 
 
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament 
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal 

que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb 
aquella finalitat.  
 

Interessant a ambdues parts que els solars ubicats al Cr. Acadèmia 15-17-19, amb 

referències cadastrals 4409105CG2140N0001MJ-4409104CG2140N0001FJ-

4409103CG2140N0001TJ, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de 

vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les 

següents  

 

CLÀUSULES: 

 

Primera.- El senyor Q.B., J.M. en representació de C.F., R.M. ARRENDA a l’Excm. 

Ajuntament de Mollerussa els solars ubicats al Cr. Acadèmia 15-17-19, amb referències 

cadastrals 4409105CG2140N0001MJ-4409104CG2140N0001FJ-4409103CG2140N0001TJ, 

als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles. 

 

Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2021 i el 

dia 31 de desembre de 2021, prorrogable per terminis anuals. 

 

Tercera.- El preu de l’arrendament és de 673,38 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la 

taxa de clavegueram que graven la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses) 

anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un any, s’abonarà la part 

proporcional. 
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Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn 

els imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca. 

 

Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les 

parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. 

 

Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte 

d’aquest contracte, les obres següents: 

 

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

 

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

c) Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures 
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o 
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es 

consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i 
similars. 

 

Sisena.-  L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i 

a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.  

Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de 

condicionament del solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos 

d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del 

solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer 

any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any. 

 

Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions 

tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la 

titularitat del solar. 

 

Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys 

a tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte. 

 

Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les 

normatives actuals de seguretat. 

 

En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, 

en el lloc i la data anteriorment indicats. 

 

L’arrendador,    L’Alcalde,         El Secretari acctal, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26. PRP 2021/1039 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA 
UTILITZACIÓ TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE 
VEHICLES. EXPEDIENT 1592-18-2021  

 

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 

fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament 

que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 

diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que 

aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella 

finalitat. 

 

Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre el dia 1 de 

gener i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals. 

 

El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI i la taxa 

de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un 

any, s’abonarà la part proporcional. 

 

Atès que els solars ubicats al Cr. Crist Rei 8 i 12, al polígon 7, parcel·la 60 del Pla de la Serra 

i al polígon 3, parcel·la 175 dels Codis, amb referències cadastrals 

4508626CG2140N0001RJ-4508620CG2140N0001LJ-25172A007000600000SM-

25172A003001750000SY, propietat de Garrofé-Roca, SL, amb NIF B25014846, es vol 

destinar a aparcament públic de vehicles. 

 

Atès que es van signar uns convenis per la mateixa finalitat amb Garrofé-Roca, SL. 

 

En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Denunciar els convenis signats amb Garrofé-Roca, SL per la utilització temporal 

del solar. 

 

Segon.- Aprovar el contracte d’arrendament dels solars per a la utilització temporal per a 

destinar-los a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb Garrofé-Roca, SL, amb NIF 

B25014846, propietari dels solars ubicats al Cr. Crist Rei 8 i 12, al polígon 7, parcel·la 60 del 

Pla de la Serra i al polígon 3, parcel·la 175 dels Codis, amb referències cadastrals 

4508626CG2140N0001RJ-4508620CG2140N0001LJ-25172A007000600000SM-

25172A003001750000SY. 

 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Mollerussa, els documents que integren el contracte. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.  

 

Cinquè.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR  
 
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT 
PÚBLIC DE VEHICLES 
 
 
A la ciutat de Mollerussa, ___________________. 

 

 
REUNITS: 

 

D’una part, la senyora G.M., R., major d’edat, amb DNI *********, domiciliat al Cr. ****** 

de ****** (*****), en representació de Garrofé-Roca, SL, amb NIF B25014846, domiciliada 

al Cr. Gaudí 1, de Mollerussa (25230), com a PROPIETARI i ARRENDADOR. 

 

D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de 

Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari 

accidental de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS. 

 

INTERVENEN: 

 

Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la 

plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,  

 

EXPOSEN: 

 

La societat mercantil Garrofé-Roca, SL és propietària dels solars ubicats al Cr. Crist Rei 8 i 
12, al polígon 7, parcel·la 60 del Pla de la Serra i al polígon 3, parcel·la 175 dels Codis, amb 
referències cadastrals 4508626CG2140N0001RJ-4508620CG2140N0001LJ-
25172A007000600000SM-25172A003001750000SY, gravats pels tributs i quanties 
següents: 

 
Solar             Referència cadastral            IBI 2021 CLA 2021       
Cr. Crist Rei 8                          4508626CG2140N0001RJ           681,96      38,36 
Cr. Crist Rei 12               4508620CG2140N0001LJ            684,16      38,48 
Pol. 7, Parc. 60 Pla de la Serra  25172A007000600000SM              1,13 
Pol. 3, Parc. 175 Codis    25172A003001750000SY          11,45  
                                                                                           -----------          --------- 

            1.378,70          76,84 
 

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament 
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal 

que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb 
aquella finalitat.  
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
Interessant a ambdues parts que els solars ubicats al Cr. Crist Rei 8 i 12, al polígon 7, 

parcel·la 60 del Pla de la Serra i al polígon 3, parcel·la 175 dels Codis, amb referències 

cadastrals 4508626CG2140N0001RJ-4508620CG2140N0001LJ-25172A007000600000SM-

25172A003001750000SY, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de 

vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les 

següents  

 

CLÀUSULES: 

 

Primera.- La senyora G.M., R. en representació de Garrofé-Roca, SL ARRENDA a l’Excm. 

Ajuntament de Mollerussa els solars ubicats al Cr. Crist Rei 8 i 12, al polígon 7, parcel·la 60 

del Pla de la Serra i al polígon 3, parcel·la 175 dels Codis, amb referències cadastrals 

4508626CG2140N0001RJ-4508620CG2140N0001LJ-25172A007000600000SM-

25172A003001750000SY, als efectes de destinar-los a espai d’aparcament públic de 

vehicles. 

 

Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2021 i el 

dia 31 de desembre de 2021, prorrogable per terminis anuals. 

 

Tercera.- El preu de l’arrendament és de 1.455,54 € (equivalent a l’import de l’IBI i la taxa 

de clavegueram que graven les finques) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta 

inferior a un any, s’abonarà la part proporcional. 

 

Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn 

els imports de IBI i la taxa de clavegueram que graven la finca. 

 

Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les 

parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. 

 

Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte 

d’aquest contracte, les obres següents: 

 

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

 

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

f) Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures 
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o 
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es 

consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i 
similars. 
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Sisena.-  L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i 

a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.  

Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de 

condicionament del solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos 

d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del 

solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer 

any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any. 

 

Atès que el solar del Cr. Crist Rei 8 i 12 es trobava completament tancat amb paret d’obra i 

amb accés mitjançant porta metàl·lica, en qualsevol dels supòsits de finalització del 

contracte, sigui anticipadament o per finalització de qualsevol de les seves pròrrogues, 

l’Ajuntament haurà de retornar el solar en les condicions que es va trobar respecte del 

tancament i la porta d’accés, corrent al seu exclusiu càrrec les despeses que puguin meritar-

se per aquest motiu.  

 

Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions 

tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la 

titularitat del solar. 

 

Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys 

a tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte. 

 

Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les 

normatives actuals de seguretat. 

 

En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, 

en el lloc i la data anteriorment indicats. 

 

L’arrendador,    L’Alcalde,         El Secretari acctal, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
27. PRP 2021/1047 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA 

UTILITZACIÓ TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE 
VEHICLES. EXPEDIENT 1592-13-2021  

 

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 

fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament 

que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 

diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que 

aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella 

finalitat. 

 

Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre el dia 1 de 

gener i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals. 
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El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i 

la taxa de clavegueram que graven la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses, 

impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un any, s’abonarà la part proporcional. 

 

Atès que el solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 140, amb referència cadastral 

5209404CG2150N0001OZ, propietat de F.B., C., amb DNI *********, es vol destinar a 

aparcament públic de vehicles. 

 

Atès que en data 30 de desembre de 2011 es va signar un conveni per la mateixa finalitat. 

 

En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Denunciar el conveni signat amb data 30 de desembre de 2011 per la utilització 

temporal del solar. 

 

Segon.- Aprovar el contracte d’arrendament del solar per a la utilització temporal per a 

destinar-lo a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb F.B., C., amb DNI 

*********, propietària del solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 140, amb referència 

cadastral 5209404CG2150N0001OZ. 

 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Mollerussa, els documents que integren el contracte. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.  

 

Cinquè.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

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

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR  

 
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT 
PÚBLIC DE VEHICLES 
 
 
A la ciutat de Mollerussa, ___________________. 
 

 
REUNITS: 

 

D’una part, la senyora F.B., C., major d’edat, amb DNI **********, domiciliada al Cr. 

******* , de ******* (*****), com a PROPIETARIA i ARRENDADORA. 

 

D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de 

Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari 

accidental de l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS. 
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INTERVENEN: 

 

Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la 

plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,  

 

EXPOSEN: 

 

La senyora F.B., C. és propietària del solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 140, amb 
referència cadastral 5209404CG2150N0001OZ i gravat pels tributs i quanties següents: 
 
Solar             Referència cadastral            IBI 2021 CLA 2021       
Cr. Ferrer i Busquets 140        5209404CG2150N0001OZ        3.022,68     170,03 

 
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a 
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament 
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb 
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal 
que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb 
aquella finalitat.  
 

Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a Cr. Ferrer i Busquets 140, amb referència 

cadastral 5209404CG2150N0001OZ, pugui destinar-se a la utilització temporal 

d’aparcament de vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament 

d’acord amb les següents  

 

CLÀUSULES: 

 

Primera.- La senyora F.B., C. ARRENDA a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat 

al Cr. Ferrer i Busquets 140, amb referència cadastral 5209404CG2150N0001OZ, als efectes 

de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles. 

 

Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2021 i el 

dia 31 de desembre de 2021, prorrogable per terminis anuals. 

 

Tercera.- El preu de l’arrendament és de 3.192,71 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i 

la taxa de clavegueram que graven la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses) 

anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un any, s’abonarà la part 

proporcional. 

 

Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn 

els imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca. 

 

Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les 

parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. 
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Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte 

d’aquest contracte, les obres següents: 

 

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

 

h) Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, 
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de 

la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials. 
 

i) Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures 
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o 

enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es 
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i 
similars. 

 

Sisena.-  L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i 

a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.  

Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de 

condicionament del solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos 

d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del 

solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer 

any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any. 

 

Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions 

tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la 

titularitat del solar. 

 

Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys 

a tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte. 

 

Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les 

normatives actuals de seguretat. 

 

En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, 

en el lloc i la data anteriorment indicats. 

 

L’arrendador,    L’Alcalde,         El Secretari acctal, 

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

28. PRP 2021/1075 SOL·LICITUD DE RENUNCIA DEL SR. D. S. D., A LA 
ADQUISICIÓ DELS DRETS FUNERARIS NÍNXOLS NÚM. 3.487 A 3.490 FILA 1ª A 
4ª DE LA COLUMNA ÚNICA 332, ZONA 8 FASE B DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
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S’examina la petició de reserva 25 de data 25 de maig de 2017 presentada per S.D., D., 
vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre els nínxols núm. 3.487 a 3.490 de les 

files 1ª a 4ª, columna única 332 de la Zona 8 en la seva fase B del Cementiri Municipal. 
 
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que els nínxols que a 
continuació es relacionen es troben a disposició del interessat/da per la finalització d’obra 
mitjançant la recepció definitiva en novembre de 2018 i previ pagament del 50% dels drets 
d’ordenança. 
 

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.- Acceptar la renuncia de l’adquisició presentada, deixant sense efecte l’acord 

aprovat per la Junta de Govern en data 28 de febrer de 2019 per David Sanchez Diaz sobre 

el nínxols núm. 3.487 fila 1ª a 3.490 fila 4ª de la Columna única 332 del Cementiri 

Municipal, anul·lant la liquidació corresponent. 

 

Nínxol núm./fila. Titular/concessionari          Import   
 
3.487 a 3.490  1ª a 4ª S.D., F.          5.500,00 € 
Col·lumna única 332 
 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la devolució del pagament realitzat 
del 50% dels drets d’ordenaça, per import de 2.750€. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions 

oportunes en els llibres de registre, així com la anul·lació de la baixa en el padró fiscal 

corresponent. 

 

29. PRP 2021/1076 SOL·LICITUD D’A. G. G., PER A LA CONCESSIÓ DRETS 
FUNERARIS NÍNXOLS NÚMS. 3.487 A 3490 FILES 1ª A 4ª DE LA COLUMNA 
ÚNICA 332 ZONA 8B, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per G.G., A., vers l’adquisició de concessió de drets 
funeraris sobre els nínxols núms. 3.487 a 3.490 files 1ª a 4ª de la Columna Única 332 Zona 

8B, del Cementiri Municipal. 
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxols que a 

continuació es relacionen es trobaven lliures de drets d’ús. 

Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 

exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 

RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per 

unanimitat dels seus membres ACORDA: 

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets 

funeraris sobre els nínxols del Cementiri Municipal a les persones peticionaries que 
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seguidament es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels 

drets, següents: 

Nínxol núm.    /     fila.                     Titular/concessionari Import                Títol  

3.487 a 3.490   1ª a 4ª    G.G., A.  5.500,00 7,39  Columna 

única 332                      

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

lliurament del títol acreditatiu. 

 

30. PRP 2021/1092  SOL·LICITUD DE F. C. T., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 278 FILA 3ª I 1.511 
FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per C.T., F., demanant canvi de titularitat de la concessió 
sobre els nínxols 278 fila 3ª i 1.511 fila 1ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a 
nom de C.B., J., pare de l’interessat. 

 
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, per 
unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 278 fila 3ª i 1.511 

fila 1ª del cementiri municipal.  

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
 
31. PRP 2021/1093 SOL·LICITUD DE C. S. B., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 

TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 956 FILA 1ª I 2.573 
FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per S.B., C. (hereu), demanant canvi de titularitat de la 
concessió sobre els nínxols 956 fila 1ª i 2.573 fila 3ª del cementiri municipal, que en 
l’actualitat van a nom de R.C., R.. 
 

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, per 
unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 

Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 956 fila 1ª i 2.573 
fila 3ª del cementiri municipal.  

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
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32. PRP 2021/1077 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 

2361-50-2021 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 

núm. 14953/2021, de data 09/12/2021, la Sra. M.P., N. sol·licita la renúncia a la targeta de 

resident zona blava. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 

desplegament de les seves facultats i per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la targeta de resident de zona 

blava associada al vehicle amb placa de matrícula 1924GHB el titular de la qual és M.P., N. 

Segon.- Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 

trasllat als serveis municipals que corresponguin. 

 
 
33. PRP 2021/1094 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-52-2021 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2021/14944, de data 08/12/2021, el Sr. de L., G. sol·licita targeta de resident zona 

blava. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es 
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 
següents:  
 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en 

zones de vianants envoltades per zona blava;  

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 
Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
 

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la 
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 

 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que 
li afecti, amb oferiment dels recursos adients. 

 
 
34. PRP 2021/1095 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 

2361-53-2021 
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Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 

núm. 15224/2021, de data 14/12/2021, la Sra. S.V., M. sol·licita la renúncia a la targeta de 
resident zona blava. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 
desplegament de les seves facultats i per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la targeta de resident de zona 
blava associada al vehicle amb placa de matrícula 4794JSN  el titular del qual és Manuela 

Sancho Vicente. 

Segon.- Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 
trasllat als serveis municipals que corresponguin. 

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

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

dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 

 
 
35.1.- PRP 2021/1096 CONCESSIONS DE LLICÈNCIES I PERMISOS AL PERSONAL. 
(LACTÀNCIA)  EXP: 3025-1-2021 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A.L., I. en què sol·licita el gaudiment compactat 

del permís de lactància per a un fill o filla menor de dotze mesos. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Gestió de Personal i de 
conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 48.f) del Text Refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en 
l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així 
com de l’Acord-Conveni de Treball del Personal de l’Ajuntament de Mollerussa 

 
La Junta de Govern Local en desplegament de les facultat que té conferides, mitjançant 
Decret núm. 2013/358, de 21 de juny, ACORDA: 
 

PRIMER. Concedir permís per lactància d'un fill o filla menor de dotze mesos a la Sra. A.L., 
I. d’acord amb el següent: 

 
Data inici efectiu 13/12/2021 
Data finalització: 18/01/2022 
Data d’incorporació: 19/01/2022 
Forma de gaudiment: acumulada 
Dies de gaudi: 24 dies hàbils 
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SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució a la persona interessada i al servei de Personal 

perquè en prengui coneixement i efectes. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
35.2.- PRP 2021/1108 MODIFICACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL AUXILIAR PER A ACTIVITATS 
DIVERSES DEL PATRONAT DE FIRES DE MOLLERUSSA. 

 

 
Amb data 2 de desembre de 2021 la Junta de Govern, va aprovar les Bases i Convocatòria 

per a la creació d’una borsa de treball per a personal auxiliar per a activitats diverses del 

patronat de fires de Mollerussa. 

 

Aquest acord es va publicar al BOP núm.240 de 15 de desembre de 2021. 

 

Amb anterioritat a la publicació en el BOP, per part dels responsables del Patronat es va 

considerar convenient incloure una modificació en el sentit d’eximir de l’assistència al curs 

formatiu i superació del test (1ª fase del procés de selecció) a aquells aspirants que hagin 

superat aquestes proves a l’any 2017 i següents. Atorgant-los una qualificació de 5 (cinc).  

 

Vist l’informe emès pels responsables de l’Organisme Autònom Patronat de Fires de 

Mollerussa. 

 

Vist l’informe jurídic del secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa.  

 

Es pet tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer. Aprovar la modificació de les Bases i Convocatòria per a la creació d’una borsa de 

treball per a personal auxiliar per a activitats diverses del patronat de fires de Mollerussa 
consistent en afegir a la 1ª fase de la base 8ª “Sistemes de selecció i desenvolupament 
dels processos”  un tercer paràgraf amb el contingut següent : 
 
“Tots aquells aspirants que hagin superat aquesta primera fase a l’any 2017 i següents 
quedaran exempts de la seva realització. Atorgant-los una qualificació de 5 (cinc).  
 

Segon. Suspendre la presentació de sol·licituds. Ampliar el termini de presentació, que 
serà de deu (10) dies i que computarà a partir de l’endemà de la nova publicació al BOP.  
 

Tercer. Segon. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província de Lleida. 
També publicar-les al tauler d’anuncis i a la pàgina web de municipal 
(http://www.mollerussa.cat, apartat Ofertes de Treball). 
 

35.3.- PRP 2021/1107 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES . 
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Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern 

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

Pressupost. 

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 490.395,30 € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 

INF. 535 DATA 6/9/2021 RELACIÓ F/2021/162 EXP.  1657-242-2021 1.149,50 € 

INF. 1190 DATA 24/11/2021 RELACIÓ F/2021/551 EXP.  1657-726-2021 3.293,38 € 

INF. 1334 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2021/145 EXP.  1657-226-2021 297,66 € 

INF. 1335 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2021/637 EXP.  1657-826-2021 111,32 € 

INF. 1336 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2021/688 EXP.  1657-885-2021 96,80 € 

INF. 1337 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2021/653 EXP.  1657-845-2021 687,53 € 

INF. 1346 DATA 07/12/2021 RELACIÓ F/2021/248 EXP.  1657-14-2021 200,00 € 

INF. 1355 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2020/219 EXP.  1657-222-2020 4.950,84 € 

INF. 1356 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2021/104 EXP.  1657-170-2021 1.418,41 € 

INF. 1357 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2021/638 EXP.  1657-827-2021 51,06 € 

INF. 1358 DATA 03/12/2021 RELACIÓ F/2021/663 EXP.  1657-858-2021 40,97 € 

INF. 1379 DATA 05/12/2021 RELACIÓ F/2020/222 EXP.  1657-225-2020 1.639,86 € 

INF. 1381 DATA 05/12/2021 RELACIÓ F/2020/188 EXP.  1657-189-2020 768,96 € 

INF. 1382 DATA 05/12/2021 RELACIÓ F/2021/688 EXP.  1657-885-2021 919,19 € 

INF. 1383 DATA 05/12/2021 RELACIÓ F/2020/237 EXP.  1657-041-2021 1.009,94 € 

INF. 1414 DATA 06/12/2021 RELACIÓ F/2021/240 EXP.  1657-040-2021 2.740,70 € 

INF. 1415 DATA 06/12/2021 RELACIÓ F/2020/247 EXP.  1657-013-2021 423,50 € 

INF. 1420 DATA 7/12/2021 RELACIÓ F/2021/637 EXP.  1657-826-2021 1.149,50 € 

INF. 1429 DATA 07/12/2021 RELACIÓ F/2021/648 EXP.  1657-839-2021 1.222,10 € 

INF. 1429 DATA 07/12/2021 RELACIÓ F/2021/648 EXP.  1657-839-2021 1.222,10 € 

INF. 1431 DATA 7/12/2021 RELACIÓ F/2020/247 EXP.  1657-013-2021 969,00 € 

INF. 1432 DATA 7/12/2021 RELACIÓ F/2021/139 EXP.  1657-220-2021 1.149,50 € 

INF. 1433 DATA 7/12/2021 RELACIÓ F/2020/151 EXP.  1657-003-2021 1.149,50 € 

INF. 1477 DATA 7/12/2021 RELACIÓ F/2021/090 EXP.  1657-153-2021 363,00 € 

INF. 1486 DATA 8/12/2021 RELACIÓ F/2021/663 EXP.  1657-858-2021 473,72 € 

INF. 1489 DATA 08/12/2021 RELACIÓ F/2020/187 EXP.  1657-188-2020 42.485,68 € 

INF. 1490 DATA 08/12/2021 RELACIÓ F/2020/247 EXP.  1657-013-2021 10.621,42 € 

INF. 1491 DATA 08/12/2021 RELACIÓ F/2020/272 EXP.  1657-036-2021 10.621,42 € 

INF. 1492 DATA 08/12/2021 RELACIÓ F/2021/122 EXP.  1657-201-2021 10.621,42 € 

INF. 1493 DATA 08/12/2021 RELACIÓ F/2021/507 EXP.  1657-681-2021 21.242,84 € 
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INF. 1494 DATA 08/12/2021 RELACIÓ F/2021/565 EXP.  1657-742-2021 10.621,42 € 

INF. 1495 DATA 08/12/2021 RELACIÓ F/2021/616 EXP.  1657-802-2021 10.621,42 € 

INF. 1508 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2020/195 EXP.  1657-199-2020 1.664,00 € 

INF. 1532 DATA 9/12/2021 RELACIÓ F/2020/247 EXP.  1657-013-2021 28.000,00 € 

INF. 1537 DATA 9/12/2021 RELACIÓ F/2021/666 EXP.  1657-861-2021 170,54 € 

INF. 1569 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2020/198 EXP.  1657-202-2020 2.882,60 € 

INF. 1570 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2020/228 EXP.  1657-231-2020 21.471,26 € 

INF. 1571 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2020/230 EXP.  1657-234-2020 6.489,00 € 

INF. 1572 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2020/231 EXP.  1657-235-2020 87.336,00 € 

INF. 1573 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2020/247 EXP.  1657-13-2021 71.432,65 € 

INF. 1574 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2020/248 EXP.  1657-14-2021 2.461,53 € 

INF. 1575 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2021/085 EXP.  1657-148-2021 26.439,45 € 

INF. 1576 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2021/116 EXP.  1657-194-2021 4.178,04 € 

INF. 1577 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2021/140 EXP.  1657-221-2021 61.668,60 € 

INF. 1579 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2021/398 EXP.  1657-557-2021 810,70 € 

INF. 1580 DATA 13/12/2021 RELACIÓ F/2021/499 EXP.  1657-673-2021 4.696,51 € 

INF. 1582 DATA 14/12/2021 RELACIÓ F/2021/511 EXP.  1657-685-2021 5.929,00 € 

INF. 1584 DATA 14/12/2021 RELACIÓ F/2021/551 EXP.  1657-726-2021 4.448,50 € 

INF. 1586 DATA 14/12/2021 RELACIÓ F/2021/637 EXP.  1657-826-2021 992,82 € 

INF. 1587 DATA 14/12/2021 RELACIÓ F/2021/637 EXP.  1657-826-2021 847,00 € 

INF. 1588 DATA 14/12/2021 RELACIÓ F/2021/606 EXP.  1657-792-2021 4.831,71 € 

INF. 1589 DATA 14/12/2021 RELACIÓ F/2021/651 EXP.  1657-842-2021 72,60 € 

INF. 1590 DATA 14/12/2021 RELACIÓ F/2021/651 EXP.  1657-842-2021 334,95 € 

INF. 1594 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/634 EXP.  1657-823-2021 92,96 € 

INF. 1595 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/634 EXP.  1657-823-2021 701,80 € 

INF. 1596 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/634 EXP.  1657-823-2021 121,00 € 

INF. 1597 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/562 EXP.  1657-739-2021 360,58 € 

INF. 1598 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/562 EXP.  1657-739-2021 470,69 € 

INF. 1601 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/648 EXP.  1657-839-2021 398,09 € 

INF. 1602 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/652 EXP.  1657-843-2021 643,72 € 

INF. 1603 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/652 EXP.  1657-843-2021 5.282,86 € 

INF. 1629 DATA 15/12/2021 RELACIÓ F/2021/600 EXP.  1657-786-2021 832,48 € 

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  490.395,30 euros de les 

relacions de factures següents: 

F/2020/151   1.149,50 € 
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F/2020/187   42.485,68 € 

F/2020/188   768,96 € 

F/2020/195   1.664,00 € 

F/2020/198   2.882,60 € 

F/2020/219   4.950,84 € 

F/2020/222   1.639,86 € 

F/2020/228   21.471,26 € 

F/2020/230   6.489,00 € 

F/2020/231   87.336,00 € 

F/2020/237   1.009,94 € 

F/2020/247   423,50 € 

F/2020/247   969,00 € 

F/2020/247   10.621,42 € 

F/2020/247   28.000,00 € 

F/2020/247   71.432,65 € 

F/2020/248   2.461,53 € 

F/2020/272   10.621,42 € 

F/2021/085   26.439,45 € 

F/2021/090   363,00 € 

F/2021/104   1.418,41 € 

F/2021/116   4.178,04 € 

F/2021/122   10.621,42 € 

F/2021/139   1.149,50 € 

F/2021/140   61.668,60 € 

F/2021/145   297,66 € 

F/2021/162   1.149,50 € 

F/2021/240   2.740,70 € 

F/2021/248   200,00 € 

F/2021/398   810,70 € 

F/2021/499   4.696,51 € 

F/2021/507   21.242,84 € 

F/2021/511   5.929,00 € 

F/2021/551   3.293,38 € 

F/2021/551   4.448,50 € 

F/2021/562   360,58 € 

F/2021/562   470,69 € 

F/2021/565   10.621,42 € 
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F/2021/600   832,48 € 

F/2021/606   4.831,71 € 

F/2021/616   10.621,42 € 

F/2021/634   92,96 € 

F/2021/634   701,80 € 

F/2021/634   121,00 € 

F/2021/637   111,32 € 

F/2021/637   1.149,50 € 

F/2021/637   992,82 € 

F/2021/637   847,00 € 

F/2021/638   51,06 € 

F/2021/648   1.222,10 € 

F/2021/648   1.222,10 € 

F/2021/648   398,09 € 

F/2021/651   72,60 € 

F/2021/651   334,95 € 

F/2021/652   643,72 € 

F/2021/652   5.282,86 € 

F/2021/653   687,53 € 

F/2021/663   40,97 € 

F/2021/663   473,72 € 

F/2021/666   170,54 € 

F/2021/688   96,80 € 

F/2021/688   919,19 € 

 
 
L’import que s’especifica en les relacions F/2020/151, F/2020/187, F/2021/188, 
F/2020/195, F/2020/198, F/2020/222, FF/2020/228, F/2020/230, F/2020/231, F/2020/237, 
F/2020/247, F/2020/248, F/2020/272, F/2021/085, F/2021/90, F/2021/145, F/2021/162, 
F/2021/240, F/2021/248, F/2021/499, F/2021/511, F/2021/551, F/2021/562, F/2021/514, 
F/2021/566, F/2021/602, F/2021/619  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.  
 

35.4.- PRP 2021/1105 AVENTURA DE NADAL 2021-2022 
  
Es dona compte a la Junta de Govern de la Memòria presentada per la Regidoria de Joventut 
per tal de desplegar el programa d’activitats de lleure denominat Aventura de Nadal 2021-

2022, destinat a infants i nois fins a 15 anys d’edat, previst per a realitzar-lo entre els dies 
26 de desembre de 2021 i 4 de gener de 2022, ambdós inclusivament.  
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L’activitat, es fonamenta en la voluntat de donar resposta a la necessitat de cobrir els dies 
de les vacances de Nadal amb activitats per a infants i joves. Amb aquesta activitat es vol 

oferir un servei de lleure i alhora educatiu, per gaudir-ne individualment, en grup o en 
família. 
  
Com a objectius generals de l’activitat, es poden assenyalar, els següents: 
 
 Facilitar a les famílies la conciliació de l'horari laboral dels pares i les vacances dels més 

petits/es.  

 Potenciar el civisme i l’educació en valors als infants i joves durant les tardes de les 

vacances de Nadal. 
 Aconseguir un espai destinat a un oci sa, divertit i educatiu. 
 Fomentar l’ocupació entre els jovent de Mollerussa 
 
 
En virtut del que s’ha exposat, la Junta de Govern, atenent la proposta presentada i tenint 

en consideració la seva procedència, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar l’execució del programa de l’activitat de lleure denominada AVENTURA 
DE NADAL 2021-2022, conforme la Memòria/Programa presentada per la Regidoria de 
Joventut. L’activitat es desenvoluparà als pavellons firals (Pavelló verd i Pla d’Urgell) en 
horari de tarda, entre els dies 26 de desembre de 2021 i 4 de gener de 2022, ambdós 

inclusivament. 
 
Segon.  Aprovar els següents preus de l’activitat: 
 
 Preu per dia i nen/a .................................... 4,00 € a partir de 3 anys. 

 Preus família nombrosa /monoparental  ......   3,00 € dia/nen (*) 
 Escoles i Grups Especials .............................   2,00 € dia/nen  

 Servei guarda-roba .....................................   0,50 €  
 
(*) serà requisit indispensable, que la condició de família nombrosa o monoparental 
s’acrediti pels mitjans que procedeixin.   
 
Tercer. Atenent a la proposta presentada, el parc lúdic “Aventura de Nadal” comptarà amb 
els espais diferenciats i amb característiques pròpies, següents: 

 
1. Espai d’atraccions mecàniques i inflables. 
2. Un Espai de creació artística per als petits de 0-5 anys. 
3. El Racó dels petits - ludoteca infantil (gestionat per l’assoc. Colònies sant Jaume). 
4. Espai de les manualitats (gestionat per l’assoc. Colònies sant Jaume). 
5. Espai Teatre: espai amb una agenda diària d’actuacions i propostes d’activitats infantils 

6. S’establiran, a més a més, els Serveis Complementaris següents: 
 

 Servei de bar. 
 Servei de guarda-roba.  
 Servei d’infermeria. 
 Servei de seguretat i neteja. 

 

En els espais coordinats i dirigits directament per l’Ajuntament s’hi aportarà el material 
necessari per a llur desplegament. 
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Quart. A fi i efecte de desplegar el programa de les activitats i la seva gestió, s’estableixen 
les directrius següents: 

 
1. Un espai d’atraccions mecàniques i inflables:  
 
L’ajuntament requerirà a totes les atraccions a través de les inspeccions obligatòries: 

- Que cada atracció aporti la documentació necessària per a demostrar que l’atracció està 

en condicions òptimes i dins la legalitat per a la seva utilització. 
- Que l’atracció compleixi exhaustivament les normes d’higiene que són bàsiques en 

activitats per infants i joves. 
- Que cada atracció tingui un responsable i que sigui encarregat de conduir-la, vetllar el 

bon ordre a les files d’espera i resoldre als pares els dubtes que puguin sorgir. 
 

2. Tres espais gestionats per entitats locals i econòmicament a càrrec de 

l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Aquestes tasques seran a canvi d’una remuneració que ha de permetre pal·liar les despeses 
d’algunes de les activitats promogudes per les associacions. La gestió dels d’espais 
dependran exclusivament de l’entitat col·laboradora. 

L’entitat/s i els llocs que dinamitza són els següents: 

- Colònies st. Jaume: racó dels petits (Ludoteca) i el racó de les manualitats 
- CTT Mollerussa: el guarda-roba 

-  

3. Espais a càrrec de  personal de l’Ajuntament de Mollerussa 

El consistori inclourà personal propi en les activitats o atraccions que es citen a continuació: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
4. Espai Teatre  
Aquest espai compta amb una programació pròpia diària d’activitats musicals, teatrals o de 

tallers. 
 
 

DIA HORA NOM ACTIVITAT 

26/12/2021 18:00- 19:30H Aneguet Lleig , Titelles i clown  
Amb cia. El Sidral 

27/12/2021 18:00- 19:30H Taller "Instal·lació artística interactiva"    

Amb Solaç Centre d'Expressió Artística 
(places limitades) 

Activitat Responsable/s 
Taquilla        Personal Ajuntament 

Espai creació artística        Personal Ajuntament 

Espai Teatre d’activitats diàries        Personal Ajuntament 

Inflables        Personal Ajuntament 

Llits elàstics        Personal Ajuntament 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
28/12/2021 18:00- 20:00H Taller experimental  “Fem un coet 

propulsat!” 
Amb Fabra Formació 
(places limitades) 

29/12/2021 18:00- 19:30H Música petita i bonica 
Amb Lauzeta  

30/12/2021 18:00- 19:30H Conta contes  
Amb C.C. 

31/12/2021 18:00- 20:00H Taller experimental amb líquid no 

newtonià  
Amb Fabra Formació 

(places limitades) 

01/01/2022 18:00- 19:30H El photocall de la Dra. Pompis. 
Amb cia. KabriolArts 

02/01/2022 18:00- 19:30H Històries 
impossibles,espectacle  d'improvisació  

Amb cia. El Sidral 

03/01/2022 18:00- 20:00H Taller de pintura amb vitrall  
Amb cia. KabriolArts 
(places limitades) 

04/01/2022 18:00- 19:30H Vikisua espectacular chocoloclown 
Amb Vikisua Clown 

 
 
5. Espai de creació artística 

Aquest espai pretén ser un espai artístics i de noves experimentacions per als infants de 0 a 

6 anys, aquest any comptarà amb 6 espais diversificats: 

1. Taula de llum: Comptarà amb una taula de llum i diferents materials translúcids 

per descobrir, apilar, tocar damunt d’ella.  
2. Llum negra: Comptarà amb un focus de llum negra que farà que els objectis 

prenguin llum a la foscor. Hi haurà pedres i cubs de color florescent per fer 
construccions per treure i ficar de dins els pots blanc.  

3. Pilotes i tubs: Aquesta zona estarà plena de pilotes petites i tubs. Els infants 
podran fer passar les pilotes pels tubs i veure com desapareixen per un moment i 
tornen a aparèixer a l’altra banda del tub.  

4. Safata d’hivern: Comptarà amb una safata d’arròs de colors hivernals i altres 
elements d’experimentació d’hivern i nadal. També hi haurà diferents utensilis per 
manipular l’arròs (culleres, pots, pinces...). 

5. Construccions amb caixes i tubs: Aquesta zona estarà destinada a fer 
construccions gegants amb tubs de diferents mides i caixes de cartró.  

6. Teles amagatall: Comptarà amb teles translúcides penjades del cub que ens 

portaran a  amagar objectes o amagar-nos nosaltres, jugant amb el ser i no ser-hi.  

 

6. Necessitats de contractació per cobrir les activitats de l’Aventura del Nadal 
2021-2022: 

Des de l’Àrea de Joventut s’han detectat les següents necessitats de personal per tal de 
cobrir la totalitat d’atraccions i activitats dins el parc: 
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- Es demana, un mínim de 15 monitors que puguin cobrir qualsevol necessitat del parc, 

reforçar una activitat o substituint-se entre si en cas necessari.  

- Un/a monitor/a que realitzi les funcions de suport a la coordinació. 

Atenent a l’estimació del cost del servei, es tramitarà mitjançant un contracte menor de 
serveis conforme disposa l’art. 118 de la LCSP. 
 
Cinquè.  Es delega expressament a la Regidoria de Joventut, en allò que sigui necessari, el 

desplegament administratiu i de direcció superior inherent a l’activitat. Igualment, dins les 
funcions inherents a la gestió de l’activitat la Regidora de Joventut gaudirà de la facultat de 

dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies 
de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern.  
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze  hores i cinquanta-vuit minuts, 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. 
 
 
 


