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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 20 de gener de 
2022. 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 2022/24  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.- 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: 3043/17/2021  

Titular: NEDGIA CATALUNYA, SA 

Descripció:   AMPLIACIÓ XARXA LLEIDA MOLLERUSSA 

Pressupost: 1.124,00 € 

Emplaçament: DOMENECH CARDENAL, 50 

Ref. cadastral:  
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A)Expedient: 3043/18/2021  

Titular: NEDGIA CATALUNYA, SA 

Descripció:   AMPLIACIO XARXA DE GAS CANALITZAT 

Pressupost: 1.121,50 € 

Emplaçament: AV. JAUME I 2 

Ref. cadastral:  

 
 

A)Expedient: 3043/19/2021  

Titular: NEDGIA CATALUNYA, SA 

Descripció:   REALITZAR UNA OBRA DE ACOMETIDA DIRECTA 

Pressupost: 542,90 € 

Emplaçament: C/ LA CREU, 26 

Ref. cadastral:  

 
 

A)Expedient: 2410/245/2021  

Titular: L., A. 

Descripció:   CANVIAR LA CUINA 

118Pressupost: 1.914,00 € 

Emplaçament: GRUP LA FORESTAL D’URGELL 2 B 3 4 

Ref. cadastral: 4406713CG2140N0027TF 

 
 

A)Expedient: 2410/246/2021  

Titular: CP GRUP JAUME D’URGELL C 

Descripció:   REPARACIÓ D’URGÈNCIA TEULAT COMUNITARI 

Pressupost: 1.000,00 € 

Emplaçament: GRUP JAUME D’URGELL C 

Ref. cadastral: 4705101CG2140N 

 
 
 
A)Expedient: 2410/249/2021  

Titular: G.M., P. 

Descripció:   SUBSTITUCIÓ PAVIMENT DE CUINA I BANY 

Pressupost: 1.736,00 € 

Emplaçament: AV. DE LA PAU, 11 3 1 

Ref. cadastral: 5309804CG2150N0006XE 

 

A)Expedient: 2410/251/2021  

Titular: M., M. 

Descripció:   CANVI PAVIMENT GRES PORCELANIC 

Pressupost: 823,50 € 

Emplaçament: C/ DOMÈNEC CARDENAL, 9 3 2 

Ref. cadastral: 4508624CG2140N0007GM 

 
A)Expedient: 2410/253/2021  
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Titular: G.A., J. 

Descripció:   AIXECAR DOS RAJOLES PER REVISAR FUITA D’AIGUA 

Pressupost: 350,00 € 

Emplaçament: C/ FIRAL, 2 F 

Ref. cadastral: 4414725CG2141S 

 
A)Expedient: 2410/256/2021  

Titular: G.M., L.E. 

Descripció:   REFORMA CANVI PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 400,00 € 

Emplaçament: C/ LA MALLOLA, 19 1 6 

Ref. cadastral: 4414712CG2141S0031XJ 

 
 
A)Expedient: 2410/01/2022 

Titular: G.P., A. 

Descripció:   REFORMA CUINA 

Pressupost: 2.000,00 € 

Emplaçament: C/ ARBECA, 11 2 1 

Ref. cadastral: 4707345CG2140N0005MZ 

 
 
Segon.- 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. 

 

Tercer.- 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 
360,74€. 
 
3. PRP 2022/25 COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I 

OCUPACIÓ CORRESPONENT A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT A L’AVINGUDA DELS NEGRALS,55 DE MOLLERUSSA (Exp. 181/2021). 

 
Identificació de l’expedient  
Vist l’expedient 2436/181/2021 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar aïllat, a l’Avinguda dels Negrals, 55 de Mollerussa.  
 
Fets 

Antecedents 
 
1. .En data 05 de març de 2020 la Junta de Govern Local va atorgar la quarta pròrroga de 

llicència d’obres al Sr.P.O., M. la llicència d’obres núm. 32/2020 per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar aïllat a l’avinguda negrals, 55 de Mollerussa.  
 
 

2. Segons el certificat de final d’obra emès per l’enginyer industrial, Sr. Josep Pifarré Mor, de 
data 13 de desembre de 2021, així com la documentació aportada i la visita d’obra per 
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comprovar la situació física de l’edifici a efectes de la comunicació de la primera ocupació 
sol·licitada pel promotor, les obres estan acabades. 

 
3. En data 01 de desembre de 2021 (amb RE 14711/2021), El Sr. P.O., M. ha fet 
comunicació  de primera ocupació.. 
 
4. En data 13 de gener de 2022, l’arquitecte tècnic Sr. Victor Gregori Perelló ha emès 
l’informe tècnic corresponent, d’acord amb el qual és procedent informar favorablement la 
comunicació de primera ocupació, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a la 

llicència concedida. 

 
5. En data 18 de gener de 2022, el Secretari accidental, Sr. Jesus Luño Garcia, ha emès 
informe sobre la normativa i el procediment aplicable. 
 
Fonaments de dret 
De conformitat amb l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art. 90 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de 
juny de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
 

Primer. Assabentar-se i donar conformitat a la comunicació de primera ocupació següent: 
 

 
Expedient: 2436/181/2021  
Núm. Exp. obres: 2436/32/2020 
Interessat: P.O., M. 
Descripció:   COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ PER LA PRIMERA 

UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT  

Emplaçament AVINGUDA NEGRALS, 55 DE MOLLERUSSA 
Ref. Cadastral Urbana 4202216CG2140S  

 

 

  

  

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta comunicació de primera 

ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal, que ascendeix a la quantitat de 369,48 euros. 
 
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 

legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns. 
 
4. PRP 2022/ 16 SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE 

LLIBRES DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA 

PÚBLICA DE CATALUNYA AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE. 
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Vista la Resolució CLT/3714/2021, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 

s'aprova la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE, publicada al DOGC núm. 
8566, de 20 de desembre de 2021. 
 
Vista la Resolució CLT/3644/2021, de 7 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven 

les bases específiques de les subvencions per a l'adquisició de llibres destinats a les 

biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next 
Generation UE, publicada al DOGC núm. 8561, de 13 de desembre de 2021. 
 
Vista la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven 
les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de 

concurrència; i la successiva modificació per l’acord del Consell d'Administració de l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021 (Resolució 
CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021). 
 
Aquesta línia de subvencions en règim de concurrència no competitiva té com objecte 
l'adquisició llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 

amb càrrec als Fons Next Generation UE. 
 
L’import de la subvenció a sol·licitar és de 2.500€, d’acord amb l’article 4.5 de les bases 
específiques.  
 

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la convocatòria, les bases específiques,  
les bases generals reguladores i la successiva modificació; i la importància de l’execució de 

les actuacions previstes, 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 d’Acció 
externa; serveis municipals; cultura; mercats fires; protecció animal, proposa els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa en la convocatòria, 
relativa a la Resolució CLT/3714/2021, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat a 

l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s'aprova la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE i la tramesa de la 
documentació que sigui preceptiva. 
 

Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el 
“Formulari de sol·licitud”, un ajut per la quantia de 2.500,00€. 

 
Tercer.  Aprovar la realització de l'activitat i el projecte pel qual es sol·licita la subvenció i 
dotar de crèdit adequat i suficient l'activitat subvencionada. 
 
Quart.  Donar compliment com a beneficiari als requisits de la base específica 3 i 18 i als 

previstos a la base general 18 i les seves modificacions: 
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- Els sol·licitants han de gestionar una biblioteca o diverses integrades en el Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya i que també constin al Directorio de Bibliotecas Españolas. 

- La biblioteca pública s'ha d'ajustar a la normativa sobre el Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya que regula la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. 
- L'adquisició dels llibres s'ha de dur a terme dins l'any natural de concessió de la subvenció. 
- El contingut i la temàtica dels llibres que s'adquireixen han de ser tècnicament adequats 
per a les biblioteques públiques d'ús públic general: literatura (poesia, novel·la, assaig, 
etc.), infantil i juvenil (narrativa, etc.), i qualsevol altra matèria o temàtica que es consideri 
interessant per als usuaris de la biblioteca. Entre les adquisicions s'han d'incorporar 

materials inclusius, com ara obres de lectura fàcil o de lletra gran. 

- Respecte les adquisicions, com a mínim, el 50% dels llibres adquirits per cadascuna de les 
biblioteques públiques ha de ser en llengua castellana. 
El 50% màxim restant pot ser en llengua catalana, però fins a un 10% es pot destinar a 
adquirir llibres en llengües estrangeres i en llengües cooficials, pròpies o amb reconeixement 
exprés als estatuts d'autonomia d'altres comunitats autònomes, diferents del castellà i del 
català. 

- Sens perjudici de l'obligació que consta a la base general 18.c), els ens beneficiaris de les 
subvencions han de proporcionar la informació que se'ls demani respecte a la subvenció 
concedida i s'han de sotmetre a les comprovacions i als controls de la Intervenció General de 
l'Estat, així com de la Comissió Europea, de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau 
(OLAF), del Tribunal de Comptes Europeu i, si escau, de la Fiscalia Europea, que poden 
exercir els drets que reconeix l'article 129 del Reglament financer de la Unió Europea 

(Reglament — UE, Euratom— 2018/1046). 
- Les entitats beneficiàries de les subvencions han d'incloure el logotip del Departament de 
Cultura i l'expressió “Amb el suport del Departament de Cultura”, fent servir el logotip 
corporatiu del programa d'identificació visual (PIV) 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/, en els elements informatius i de difusió de les 

adquisicions de llibres objecte de la subvenció (guies de lectura, aparadors de novetats, 
etc.).  

Així mateix, les entitats beneficiàries han d'incloure l'emblema de la Unió Europea que 
contingui una declaració de finançament adequat que indiqui “finançat per la Unió Europea-
Next Generation EU” en els elements informatius i de difusió esmentats i donar visibilitat al 
finançament rebut de la Unió Europea en totes les activitats, accions i serveis relatius als 
llibres adquirits mitjançant la subvenció, amb una informació coherent, efectiva i 
proporcionada dirigida als diversos destinataris, inclosos mitjans de comunicació i el públic. 
- Els llibres adquirits amb càrrec a la subvenció han de romandre a la col·lecció de la 

biblioteca durant un període mínim de 5 anys des de la seva arribada a la biblioteca, excepte 
en cas de purga per deteriorament. 
- Les entitats beneficiàries s'han de sotmetre a inspeccions de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural o del Departament de Cultura a les biblioteques corresponents per 
comprovar l'existència dels llibres adquirits i el compliment dels requisits i condicions 
establertes en aquestes bases específiques. 

-  Complir la finalitat de l'ajut portant a terme l'activitat que n'és l'objecte en el termini. 
- Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor 

amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar la modificació 
sol·licitada, en el termini de 15 dies hàbils, si no comporta canvis substancials ni representa 
un incompliment dels requisits ni de les condicions que estableixen aquestes bases i les 
bases específiques. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera 
expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut. 

- Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat 
objecte de l'ajut, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de 
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l'ajut. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin, i, en tot cas, abans de la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 

- Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
- Conservar els llibres, registres i documents que els siguin exigibles per a la justificació de 
l'ajut rebut, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions 
de comprovació i control. 
- Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes. 

- Complir els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les 

persones beneficiàries, que consten a l'annex, i els que puguin constar a les bases 
específiques corresponents. 
- Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de 
subvencions i les bases específiques corresponents. 
 
Cinquè. Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats 

fires i protecció animal, a les àrees econòmica i de contractació als efectes oportuns. 
 
5. PRP 2022/31 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 

D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A L’ADHESIÓ AL 
PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS 
D’OCI. ANUALITAT 2022-2025 

 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Departament d’lnterior i l’Ajuntament de Mollerussa 
per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. 
Anualitat 2022-2025 (Exp. 1374-2-2022). 
 

Vist els informes de l’Àrea d’Igualtat inclosos en l’Expedient 1374-2-2022. 
 

Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 003/2022, de data 14 de gener de 2022. 
 
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 
conveni, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per 
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’lnterior i l’Ajuntament 

de Mollerussa per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en 
entorns d’oci. Anualitat 2022-2025. 
 
Segon. Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern del passat 22 de desembre de 
2021. 
 

Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per al desplegament d’aquest acord. 

 
Quart. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic). 
 

Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició 
Addicional 9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal 
de Transparència de l'Ajuntament. 
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Sisè. Notificar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als 

efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

“ANNEX 
 
Conveni de col·laboració entre el Departament d’lnterior i l’Ajuntament de Mollerussa per a 
l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci 
 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor **********, conseller del Departament d’lnterior.  
 
I de l’altra, el senyor **********, alcalde del municipi de Mollerussa. 
 

ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Departament d’lnterior de la Generalitat de Catalunya, nomenat 
pel Decret 22/2021, de 26 de maig (DOGC núm. 8418A, de 26.5.2021), i en virtut de les facultats 
atribuïdes per l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El segon, en representació de l’Ajuntament de Mollerussa, nomenat Alcalde al Ple de 15 de juny de 
2019, de conformitat amb l’acord del Ple de 30 de gener de 2020, pel qual es ratifica l’acord de la Junta 
de Govern, de 19 de desembre de 2019, pel qual s’aprova l’adhesió al Protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci, i en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en 
relació amb l’article 21.1 .b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i 
 

MANIFESTEN 
 

I. L’article 15.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenen dret 
a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota 
mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 
personal. 

 
No obstant això, aquesta previsió no sempre s’assoleix de manera plenament efectiva, ja que 
existeix una xacra de caràcter estructural i sistèmica, que afecta tots els àmbits i capes de la 
societat, per la qual les dones són l’objectiu de la violència masclista i, més concretament, de 

les violències sexuals. 
 

II. El Departament d’lnterior, com a competent en tot allò que afecta la seguretat de les persones 
de Catalunya, ha constatat en els darrers anys, mitjançant l’estadística policial i les dades 
obtingudes de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya de 2016, l’increment de les 
violències sexuals. 

 
D’aquestes dues fonts s’extreu que les violències sexuals afecten majoritàriament les dones. Es 
constata un increment de les dones que manifesten haver patit algun tipus d’agressió sexual i 
un increment dels il·lícits que arriben a coneixement de la policia (malgrat que el nivell de no 
denúncia -xifra negra- és superior a altres àmbits de la violència masclista) i, per últim, que els 
tres llocs on es produeixen més fets són els llocs d’oci (amb independència que el titular de 
l’activitat sigui públic o privat), els espais públics i el transport públic. 

 
III. Així mateix, arran de determinats fets ocorreguts en el context d’algunes festes populars i 

altres espais d’oci on s’han produït greus atemptats contra la indemnitat i la llibertat sexual de 
les dones, s’ha intensificat la preocupació i el rebuig en la ciutadania sobre les violències 
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sexuals i s’ha posat de manifest que no es pot consentir que en la societat catalana es 
produeixin violències sexuals i, per tant, s’han de destinar els màxims esforços per prevenir-les 
i també per perseguir-les amb el rigor que els fets exigeixen. 

 
IV. Per tot això, el Departament d’lnterior va impulsar la creació d’un grup de treball molt ampli i 

representatiu de diferents sectors de la nostra societat per a l’elaboració del Protocol de 
seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci (en endavant, el Protocol) i, d’aquesta 
manera, fer un pas més enllà en la lluita contra la violència masclista, per prevenir les 
violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i indemnitat sexuals 
quedi impune. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, el Protocol preveu la coordinació de tots els actors en seguretat 
amb altres actors que tenen incidència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, així com amb altres 

professionals que presten els seus serveis en el sector de l’oci. 
 

D’altra banda, el Protocol estableix un seguit de conductes que integren l’assetjament sexual 
no penal per tal de visibilitzar aquelles violències que, pel fet que no són delictives i succeeixen 
amb freqüència, costen més d’identificar i per enviar un missatge de màxim respecte a la 
llibertat i indemnitat sexual de les persones. 

 
Si bé, d’acord amb les xifres, aquest Protocol s’aplicarà majoritàriament en el cas de dones 
afectades per atacs d’homes que en siguin els presumptes autors, el Protocol és integrador i, 
per tant, també serà aplicable als homes que es trobin en alguna situació de violència sexual 
amb independència del sexe de qui fa l’agressió. 

 
El Protocol l’aplicaran a tot el territori de Catalunya directament la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i els ajuntaments i entitats privades que s’hi adhereixin. 

 
V. L’Ajuntament de Mollerussa, amb competències per mantenir la seguretat als llocs públics i 

com a promotor de tota mena d’activitats d’oci al seu municipi, conscient de la necessitat 
d’abordar la problemàtica de les violències sexuals en aquest àmbit, ha manifestat el seu 
interès a adherir-se al Protocol, col·laborar i coordinar la seva actuació amb la resta d’actors, 
serveis i institucions implicats en les activitats d’oci i destinar el màxim de recursos i esforços 
de què disposi per prevenir i eradicar les violències sexuals al seu municipi. 

 
Que, per tot això, és d’interès per a ambdues institucions, que subscriuen aquest Conveni 
atenent les següents 

 
CLÁUSULES 

 
Primera.- Objecte del Conveni 
 
L’objecte d’aquest Conveni és determinar el marc de col·laboració entre el Departament d’lnterior i 
l’Ajuntament de Mollerussa, així com els compromisos que adquireixen per tal de donar compliment al 
que preveu el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. 
 
Segona.- Compromisos del Departament d’lnterior 
 

1. Símbol distintiu 
 
Lliurar a l’Ajuntament de Mollerussa un símbol distintiu, que serveix per identificar les entitats adherides 
al Protocol, per tal que li doni visibilitat i l’integri en la seva imatge corporativa. 
 

2.  Pautes operatives en matèria de seguretat 
 
Donar pautes operatives i, si escau, modificar els criteris operatius existents, per tal que els 
professionals de la seguretat adeqüin les seves actuacions al contingut i als principis previstos al 
Protocol. 
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3.  Formació 

- Formar els i les professionals de la seguretat, els càrrecs electes i personal tècnic 
municipal, així com les diferents categories de personal que treballa en les activitats 
d’oci. Aquesta formació comprendrà l’àmbit de la violència masclista, les violències 
sexuals i el contingut del Protocol amb l’objectiu de sensibilitzar i capacitar tot el 
personal esmentat en aquesta matèria. 

- Elaborar el material didàctic necessari per dur a terme aquesta formació i facilitar a 
l’Ajuntament de Mollerussa el material que sigui necessari per completar 
adequadament la formació esmentada. 
 

4. Sensibilització i conscienciació a la ciutadania 
 

Lliurar a l’Ajuntament de Mollerussa material de divulgació i sensibilització per identificar i 
prevenir les violències sexuals, per tal que l’Ajuntament en faci la difusió corresponent. 
 

5. Coordinació amb tots els actors 
 
Treballar de manera coordinada i impulsar la coordinació entre tots els actors, institucions i 
persones que intervinguin en l’aplicació del Protocol i en el desenvolupament de les activitats 
d’oci. 
 

6. Mesures alternatives a la sanció per a menors d’edat infractors 
 
En el cas que el presumpte infractor en matèria de violències sexuals sigui un menor d’edat, el 
Departament d’lnterior podrà aplicar mesures alternatives a la incoació d’un expedient 
administratiu sancionador en els supòsits en què el menor infractor acrediti que ha superat 
favorablement la mesura educativa prevista i realitzada per l’Ajuntament de Mollerussa. 

 
Tercera.- Compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa 
 
1.- Símbol distintiu 
 
Donar visibilitat i integrar en la seva imatge corporativa el símbol distintiu lliurat pel Departament 
d’lnterior i acreditatiu de la seva adhesió al Protocol, i que pot utilitzar en els àmbits de la seva 
competència com a part de la seva identitat corporativa. 
 
2.- Deure d’aplicació del Protocol 
 
Complir i fer complir el contingut, les condicions i els procediments establerts al Protocol i, a més, donar 
les instruccions que siguin necessàries per tal que el personal al seu càrrec i el que intervingui en les 
activitats d’oci reuneixi els requisits i doni compliment a les condicions que es derivin del Protocol. 
 
3.- Formació 
 

- Vetllar perquè els càrrecs electes i professionals de la seguretat, així com tot el personal al seu 
càrrec que intervingui en el desenvolupament de les activitats d’oci, rebin la formació 
obligatòria en matèria de violències sexuals prevista en el Protocol i adoptar les mesures que 
siguin necessàries a aquest efecte. Si escau, facilitar un espai on poder dur a terme aquesta 
formació. 
 

- Fer servir el material didàctic facilitat pel Departament d’lnterior, quan sigui necessari, per tal 
que el seu personal tingui el mínim coneixement indispensable en matèria de violències sexuals 
i del contingut del Protocol. 

 
4.- Sensibilització i conscienciació a la ciutadania 
 

- Fer servir el material de divulgació i sensibilització que, en matèria de violències sexuals, faciliti 
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el Departament d’lnterior i, en la mesura que sigui possible, fer-lo servir en els esdeveniments 
d’oci que dugui a terme i intentar involucrar els col·lectius culturals del municipi en la difusió 
d’aquest material divulgatiu i de sensibilització ciutadania. 
 

- Donar publicitat i donar a conèixer l’existència i l’adhesió al Protocol 
 
5.- Punts d’informació i atenció a les persones agredides 
 

- S’obliga a establir punts d’informació i atenció a les persones afectades per les violències 
sexuals, lloc de referència en les activitats d’oci en l’àmbit de la violència masclista i de les 
violències sexuals, i els quals fan les funcions previstes al Protocol i reuneixen els requisits que 
s’hi estableixen. Especialment, d’acord amb les seves possibilitats, han d’habilitar un espai 
reservat, tranquil i confortable per atendre les persones afectades i han d’estar a càrrec de 

persones formades en matèria de violència masclista i violències sexuals. 
- La tasca del punt d’informació i atenció a les persones agredides es pot complementar amb 

parelles d’agents itinerants amb funcions similars a les del personal dels punts abans 
esmentats ("punts liles”). 

 
6.- Coordinació 
 
Treballar de manera coordinada i impulsar la coordinació entre tots els actors, institucions i persones 
que intervinguin en l’aplicació del Protocol i en el desenvolupament de les activitats d’oci. 
 
7.- Mesures alternatives a la sanció per a menors d’edat infractors 
 
En el cas que el presumpte infractor en matèria de violències sexuals sigui un menor d’edat, 
l’Ajuntament de Mollerussa podrà establir mesures educatives per a l’autor que, en cas d’informe 
favorable dels professionals competents, es podran considerar una mesura alternativa a la incoació del 
corresponent expedient administratiu sancionador per part del Departament d’lnterior. 
 
Quarta.- Aportacions econòmiques derivades del Conveni 
 
La signatura i execució d’aquest Conveni no comportarà aportacions econòmiques entre les entitats 
signants, tal com es fa constar en l’Annex. 
 
Cinquena.- Comissió de Seguiment 
 
Per al seguiment d’aquest Conveni de col·laboració es constitueix una comissió de seguiment integrada 
per 1 representant del Departament d’lnterior i 1 representant de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
La Comissió de Seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l’execució del Conveni i el 
control del compliment de totes les seves clàusules, així com de totes les accions que es derivin 
d’aquest Conveni. 
 
A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin les dues parts, en 
cas que es consideri convenient per al seu desenvolupament. 
 
Sisena.- Vigència del Conveni 
 
El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de quatre anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest conveni, les parts podran acordar de mutu acord 
la prorroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 
 
Setena.- Extinció del Conveni 
 

1. Aquest Conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més, en els supòsits 
següents: 
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a. L’acord unànime de les parts signants manifestat per escrit. 

 
b. L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun deis 

signants. 
 

Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal 
que compleixi en un determinat termini les obligacions o compromisos que considera 
incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la Comissió de Seguiment i 
també a l’altra part signant. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment 
persisteix l’incompliment, la part que ha fet el requeriment ha de notificar a l’altra part 
signant la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el Conveni. 

 

c. Impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte del Conveni. 
 

d. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni. 
 

e. Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 
 

2. La part que proposi resoldre el present Conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit 
amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la Comissió de Seguiment i ha de 
garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució d’acord amb l’article 52.3 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Vuitena.- Protecció de dades personals 
 
Les parts signants d’aquest Conveni s’obliguen a complir la legislació sobre protecció de dades personals 
aplicable a la informació que tractin. 
 
Les parts han d’observar, en el desenvolupament d’aquestes actuacions, que es doni compliment a les 
obligacions i limitacions en el tractament de dades de caràcter personal recollides a la normativa en 
vigor en matèria de protecció de dades personals. 
 
Novena.- Confidencialitat 
 
Les parts es comprometen a considerar confidencial tota la informació a què tinguin accés arran de la 
seva col·laboració. En conseqüència, es comprometen a no divulgar, revelar, difondre o cedir aquesta 
informació a tercers, i a complir la resta d’obligacions que li corresponen, de conformitat amb la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades. 
 
Aquesta clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest Conveni, i les parts es comprometen a complir-
la fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement públic. 
 
Desena.- Interpretació i jurisdicció 
 
Les parts es comprometen a resoldre en un primer moment, de manera amistosa, les possibles 
controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació del present Conveni mitjançant la 
Comissió de Seguiment. Si no és possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions 
litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de 
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen 
en el seu contingut i per això signen aquest Conveni. 
 
El conseller del Departament d’lnterior    L’alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa 
(Decret 22/2021, de 26 de maig. 
DOGC núm. 8418ª, de 26.5.2021) 
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Annex 
 
Despeses a càrrec del Departament d’Interior com a conseqüència de la signatura i execució 
del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollerussa per a l’adhesió al Protocol de 
seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci 
 
Es preveu formar fins a un màxim de 26 persones que inclouen personal de la Policia Local, càrrecs 
electes, personal tècnic municipal i altres. 
 

Grup Assistents Hores Personal Formador 

Policia Local 21 4 
Personal del Departament 
d’lnterior 

Càrrecs electes, personal tècnic i altres 5 2 
Personal del Departament 
d’lnterior 

 
Aquestes jornades es realitzaran en el període comprés entre la data de la signatura del conveni i el 31 
de desembre de 2022, d’acord amb el programa de jornades que s’acordi amb l’Ajuntament de 
Mollerussa. 
 
La formació en el marc d’aquestes Jornades es realitzarà amb personal intern i, per tant, no suposa cap 
cost afegit al Departament. 
 
El conseller del Departament d’Interior               L’alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa  
(Decret 22/2021, de 26 de maig. 
DOGC núm. 8418A, de 26.5.2021)” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

6. PRP 2022/5 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
AUTORITZACIÓ DE PODER DISPOSAR DE LA SALA D’ACTES DE L’EDIFICI 
CULTURAL EL DIES 15 I 16 DE FEBRER  DE 2022 PER PART DE L’ESCOLA 
MESTRE IGNASI PERAIRE. EXPEDIENT 1599- 290-2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.P., M., en representació de l’Escola Mestre 

Ignasi Peraire, en què demana de poder disposar de la sala d’actes de l’Edifici Cultural el 
dies 15 i 16 de febrer de 2022 des de les 08:00 i fins  les 17:00h, per dur a terme unes 
projeccions de cinema. 
 
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. 
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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’Escola Mestre Ignasi Peraire, disposar de la sala d’actes de l’Edifici 
Cultural el dies 15 i 16 de febrer de 2022 des de les 08:00 i fins les 17:00h, 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,  

 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 
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 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’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions per Covid-19. 
Actualment RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre. 

-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 190 
-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. 

 

7. PRP 2022/6 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DE LA PISCINA COBERTA EL DIA 19 DE 
MARÇ DE 2022. PER PART DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS. 
EXPEDIENT 1599- 300-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.F., G. en representació de la Federació 
Catalana d’Esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL, en què demana 
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autorització per a poder fer ús de la Piscina Coberta el dia 19 de Març de 2022 des de les 
8:30 i fins les 13:30h, per dur a terme el campionat territorial de natació de la província de 

Lleida.  
 
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 la Federació Catalana d’Esports per a persones amb Discapacitat 
Intel·lectual- ACELL, disposar de la Piscina Coberta el dia 19 de març de 2022 des de les 

8:30 i fins les 13:30h, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

 L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de 

persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, 
llicència o autorització municipal prèvia. 

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

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

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

 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: 
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 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 

L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin publicar les diferents Administracions 
Públiques en relació el COVID-19. Així també es complirà el PLA sectorial d’utilització d’instal·lacions 
esportives i el Protocol propi de la Federació Catalana de Natació per a competicions Compliment 
RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre, i de les futures modificacions normatives que hi puguin 

haver en matèria de control de la Covid-19. 
 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. (piscines) 
-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. 
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Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

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

municipals competents als efectes oportuns. 

 

8. PRP 2022/10 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
PODER INSTAL·LAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL EL DIA 2 DE FEBRER 
DE 2022 I  LA IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE COLOR 

VERD EL DIA 4 DE FEBRER DE 2022. PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER. EXPEDIENT 1599- 309-2021.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., E., en representació de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer, en què demana autorització per instal·lar una parada al mercat 
setmanal del dia 2 de febrer de 2022 i la il·luminació de la façana de l’Ajuntament de color 
verd el dia 4 de febrer de 2022, per a dur a terme la commemoració del dia mundial contra 
el càncer. 
 
També sol·licita: una taula i 3 cadires 

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

 Educatives, 
 Culturals, 

 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

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

 
Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola contra el Càncer, la instal·lació d’una parada al 
mercat setmanal  del dia 2 de febrer de 2022 i la il·luminació de la façana de l’Ajuntament el 
dia 4 de febrer de 2022, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 

 1 taula  

 3 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. 
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 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. 

 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. 
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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. 

 
9. PRP 2022/17 RECONEIXEMENT DEL 12È TRIENNI AL SR. L.G., J.. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat als efectes de reconèixer el trienni 12 al Sr. L.G., J., 
funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mollerussa, que ocupa, en la plantilla de personal i 
mitjançant nomenament interí, el lloc de treball se secretari accidental - Subgrup A1- (Ref. 
003). 

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

Govern ACORDA:  

Primer. Reconèixer a favor del Sr. L.G., J., funcionari de carrera en destinació actual 

mitjançant nomenament interí al lloc de treball de secretari general de l’Ajuntament de 

Mollerussa (ref. 003)  el trienni 12 del Subgrup A1 des del dia 11 de gener de 2022 i amb 

efectes econòmics des del mes de venciment. 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 
10. PRP 2022/18 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/2481 

 
Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/2481, de 27 de 
desembre, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,  
 

ACORDA:  
 

Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/2481, de 27 de 
desembre:  

“DECRET D’ALCALDIA  

Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.11.2021 a 
30.11.2021) 
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Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats 
durant el període comprès entre els dies  01-11-2021 a 30-11-2021. 

 
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos 
els informes favorables que obren en l’expedient. Informe d’intervenció núm 1723/2021.  

Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència. 

Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta 

Alcaldia DECRETA: 

Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, 

efectuats durant el període comprès entre els dies 01-11-2021 a 30-11-2021, i que 

corresponen al personal següent: 

ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

 
SEGURETAT CIUTADANA 

 A.R., J.      281,22 € 
 B.M., N.      589,77 € 
 C.C., C.      474,02 € 
 F.P., M.      425,71 € 
 F.M., E.      526,50 € 
 F.P., D.      665,68 € 
 F.P., R.       66,90 € 
 G.M., M.   1.386,66 € 
 L.O., A.      284,31 € 
 M.E., S.      539,51 € 
 M.V., J.      959,10 € 
 O.L.,E .      610,13 € 
 P.M., J.      260,78 € 
 R.N., J.      102,20 € 
 R.D., F.      250,86 € 
 S.V., J.      493,05 € 
 S.A., J.A.      227,33 € 
 T.M., S.      265,72 € 
                                                                    TOTAL ÀREA                  8.409,45 € 
 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 

ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació. 

Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se 

celebri, per a la seva ratificació. 

 
11. PRP 2022/19 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/2512 
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Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/2512, de 30 de 
desembre, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,  
 
ACORDA:  
 
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/2512, de 30 de 
desembre:  

“DECRET D’ALCALDIA  
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.12.2021 a 
31.12.2021) 
 
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats 

durant el període comprès entre els dies  01-12-2021 a 31-12-2021. 
 
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos 
els informes favorables que obren en l’expedient. Informe d’intervenció núm 1767/2021.  

Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència. 

Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta 

Alcaldia DECRETA: 

Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, 

efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2021 a 31-12-2021, i que 

corresponen al personal següent: 

ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 
 

SEGURETAT CIUTADANA 
 A.R., J.    663,56 € 
 B.M., N.    816,02 €  

 C.E., B.    163,52 € 

 C.C., C.     491,10 € 
 F.P., M.    435,36 € 
 F.M., E.    560,39 € 
 F.P., D.    838,31 € 
 F.P., R.    525,96 € 
 G.M., M. 1.335,53 € 
 L.O., A.    937,25 € 

 M.E., S.     821,77 € 
 M.M., J.    353,06 € 

 O.L., E.    972,38 € 
 R.N., J.    511,64 € 
 R.D., F.    340,05 € 
 S.V., J.    355,01 € 
 S.A., J.A.    284,31 € 

 T.M., S.    265,72 € 
                      TOTAL ÀREA   10.670,94 €
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Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost 
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació. 

 

Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se 

celebri, per a la seva ratificació. 

 
12. PRP 2022/20 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI A LA SRA. P.P., R. 

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la 

Sra. P.P., R., membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, 

d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Administratiu d’Administració General, Grup C1 

(Ref. 105). 

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. P.P., R. (administrativa, subgrup C1, Ref. 105) 

adscrita a l’escala Administració General, Subescala administrativa, de la plantilla de 

personal Funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del subgrup C1 (6è. d’ordre), a partir 

del dia 17 de gener de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes 

de venciment. 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 
13. PRP 2022/20 RECONEIXEMENT DEL 6è.  TRIENNI A LA Sra. G.P., N. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la Sra. 
G.P., N., personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball de 
professor de l’Escola Municipal de Música, Subgrup A1. 
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. G.P., N. el  trienni 6, les característiques del qual són 

les següents: 

Venciment trienni: 01/01/2022 
Grup categoria: A1 
Percentatge: 80% 
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

14. PRP 2022/22 RECONEIXEMENT DEL 10è TRIENNI A LA SRA. D.B., I. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 10è. trienni a favor de la 

Sra. D.B., I. membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, 
d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa d’Administració General, 
Subgrup C2 (ref. 039). 
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. D.B., I. (auxiliar administrativa, Subgrup C2, ref. 

039) adscrita a l’escala Administració General, Subescala auxiliar, de la plantilla de personal 

funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup C2 (10è. d’ordre) a partir del dia 13 

de gener de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de 

venciment. 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual  donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 

15. PRP 2022/23 RECONEIXEMENT DEL 2n.  TRIENNI A LA Sra. C.M., J. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el trienni 2 a favor de la C.F., 
J., que ocupa el lloc de treball següent: 

 

FUNCIONÀRIA 

ESCALA D’ADSCRIPCIÓ : ADMINISTRACIÓ GENERAL  
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) 

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. C.M., J. el trienni 2, les característiques del qual són 

les següents: 

Venciment trienni: 01/01/2022 

Grup categoria: C2 

Percentatge: 100% 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
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16. PRP 2022/27 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-3-2022 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2022/655, de data 14/01/2022, la Sra. O.O., T. 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 2022, 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. 

17. PRP 2022/29 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 1/2022 
 

Vista la relació núm. 1/2022 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 15 expedients i 
que importa la quantitat de 1.883,90 €. 
 
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de 
Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en 
la relació número 1/2022, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva. 

 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 

Recaptació. 
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Tercer.-  Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals 

adients. 
 
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
18. PRP 2022/30 RELACIÓ REVISIÓ DE TAXES OAGRTL 1/2022 
 
Vista la relació núm. 1/2022, de revisió de taxes quina recaptació està delegada a l’OAGRTL 

de la Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació i que inclou 

9 expedients. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de 
Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients 

inclosos en la relació número 1/2022. 
 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació. 
 

Tercer.-  Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, 
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte de revisió, nova liquidació si així 
procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals 
adients. 

 
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de 

Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.   
 
19. PRP 2022/32 RELACIÓ SOL·LICITUDS DE REVISIÓ DE LIQUIDACIONS 

D’INGRÉS DIRECTE (LID) 1/2022 
 
Vista la relació núm. 1/2022 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe, 
presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 3 expedients i que 

importa la quantitat de 1.006,40 €. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de 
Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els 

expedients inclosos en la relació número 01/2022. 
 

Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de 
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació. 
 
Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els 

expedients inclosos en la relació número 01/2022. 
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Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, 

en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si 
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals 
adients. 
 
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
20. 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 el següent assumpte: 
 
20.1.- PRP 2021/15 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI 

MONITORATGE A NOUVINGUTS A LES ESCOLES DE MOLLERUSSA. 

 
L’objecte de la present contractació és oferir l’activitat de gestió d’activitats extraescolars de 
reforç dirigides a infants nouvinguts a les escoles de Mollerussa. 
 
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 

80110000-8 “Servicios de enseñanza preescolar” establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 

de la Comissió de 28 de novembre de 2007,  conforme consta a l’informe de necessitat del 
contracte. 
 
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 d’un informe per part de 
l’òrgan de contractació 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 estat certificada per part de la Intervenció de fons.  

 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de LLEURE 
QUALIA SCCL amb el CIF F25850421, 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.  
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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 del SERVEI que té per objecte ACTIVITAT DE 
REFORÇ SERVEI DE MONITORATGE A NOUVINGUTS A LES ESCOLES DE  
MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a 
càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220220000019. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de LLEURE 

QUALIA SCCL amb el CIF: F25850421 en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 Serveis inclosos:  
  

 Extraescolar per treballar el lèxic, el llenguatge i la comunicació en català 

 Dos grups de treball: Parlem jugant (màxim 10 alumnes) 
                               Biblioteques obertes (màxim 12 alumnes) 

 Una hora per cada grup a la setmana 
 Coordinació i comunicació amb representants de l’Escola. 
 Contractació sota conveni de lleure i seguretat social del monitor especialitzat. 
 Assegurança activitat i infants.  

 
 La retribució del contracte:  3.200,00 € (EXCEMPT D’IVA). 

 
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 de la prestació del servei serà del 24/01/2022 fins el 27/05/2022. 
 
 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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I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta minuts, per Ordre del 

Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada pel Sr. President acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 
 


